
Kupní smlouva 
 

1. Smluvní strany 

 

Prodávající 

Jméno a příjmení/Název společnosti:  ……………………………… 

Bydliště/sídlo:     ……………………………… 

Rodné číslo/IČO:    ……………………………… 

Kupující 

Jméno a příjmení:    ……………………………… 

Bydliště:     ……………………………… 

Rodné číslo:     ……………………………… 

 

Společně též „smluvní strany“ uzavírají dne ………… kupní smlouvu dle ustanovení § 588 a 

násl. občanského zákoníku/§ 409 a násl. obchodního zákoníku a podmínek dále dohodnutých 

tuto kupní smlouvu: 

 

2. Prohlášení prodávajícího 

 

Prodávající prohlašuje, že je vozidlo uvedené v čl. 2 jeho majetkem a že se k němu neváží 

žádné další pohledávky nebo nároky třetích osob. 

 

3. Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy je prodej a koupě níže popsaného vozidla: 

 

a) Tovární značka   ……………………………………………… 

b) Typ/model    ……………………………………………… 

c) Rok výroby   ……………………………………………… 

d) Číslo karoserie (VIN)  ……………………………………………… 

e) Číslo motoru   ……………………………………………… 

f) SPZ/RZ   ……………………………………………… 

g) Číslo technického průkazu ……………………………………………… 

h) Stav tachometru  ……………………………………………… 

 

Kupující byl prodávajícím upozorněn na následující vady vozidla: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Způsob platby 

 

Smluvní cena vozidla specifikovaného v čl. 3 této smlouvy je ……………….. Kč. 

 

Kupující tuto částku uhradí v hotovosti před podpisem této smlouvy/převodem na účet 

prodávajícího č. …………………….. vedený u ………………………. 



5. Prohlášení kupujícího a závazky prodávajícího 
 

Kupující prohlašuje, že je seznámen s technickým stavem vozidla a souhlasí s jeho stavem, 

který odpovídá stáří a opotřebení vozidla. To nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady 

stanovené zákonem. 

 

Prodávající předává kupujícímu … ks klíčů vč. identifikační karty a veškerou dokumentaci, 

kterou nepotřebuje k odhlášení vozidla v evidenci vozidel. 

 

Prodávající se zavazuje provést odhlášení vozidla na kupujícího do … 

pracovních/kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Následně je povinen předat osobně 

nebo doporučeně poštou kupujícímu dokumentaci od vozidla k tomu potřebnou (technický 

průkaz, osvědčení o registraci) a to nejpozději do … pracovních/kalendářních dnů od podpisu 

této smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je stanovena smluvní pokuta ve výši …… 

Kč. Nárok na úhradu škody tím není dotčen. 

 

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy jakékoliv vady vozidla, na které nebyl kupující 

upozorněn, dále prohlašuje, že se počet najetých kilometrů (stav tachometru) uvedený v čl. 2 

zakládá na pravdě. V případě, že se tato tvrzení nezakládají na pravdě, je kupující oprávněn 

od smlouvy do jednoho měsíce odstoupit. 

 

6. Závěrečná ustanovení 

 

Tato smlouva je vyhotovena v dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom. 

 

Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma stranami  

 

V  ……………………. 

 

Dne  ……………………. 

 

 

……………………       …………………… 

Kupující        Prodávající 

 

 


