Kupní smlouva
…………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

(dále jen „prodávající“)
a
……………………………………………………..……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
(dále jen „kupující“)
se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen
„občanský zákoník“), dohodli na této smlouvě.

I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je prodej, resp. koupě použité věci – ojetého osobního automobilu, RZ
…….…….…... (dále jen „vozidlo“). Další specifikace vozidla (zejména tovární značka a typ vozidla, rok
výroby, barva, VIN vozidla, počet najetých km): ………………………………………………………………
……………………………………………….................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………....
.………………............................................................................................................................................
2. Pokud ze smlouvy či předávacího protokolu nevyplývá něco jiného, je stav vozidla obvyklý
vzhledem k jeho stáří, míře jeho předchozího používání a opotřebení. Prodávající v této souvislosti
prohlašuje, že vozidlo je způsobilé k běžnému užívání a že kupujícímu poskytl pravdivé a podstatné
informace.
3. Prodávající dále prohlašuje, že na vozidle neváznou žádné právní závady, zejména pokud jde o
práva třetích osob a soulad stavu vozidla a příslušných dokladů s právními předpisy, a že tedy výkon
vlastnického práva kupujícího k vozidlu nebude nijak rušen či omezen.
4. Prodávající touto smlouvou prodává vozidlo se všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví
kupujícího a kupující vozidlo do svého vlastnictví kupuje.
5. O převzetí vozidla sepíšou účastníci předávací protokol, v němž uvedou zejména počet ujetých km
a bližší specifikaci aktuálního stavu vozidla, zejména případné vady nad rámec obvyklého stavu
vozidla.
6. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu s vozidlem i příslušné doklady a poskytnout bezodkladně
i potřebnou součinnost ke změně v evidenci vozidel.

II.
Finanční a další ujednání
1. Účastníci se dohodli na kupní ceně ve výši ……………………………………, vč. DPH (slovy:
………………………………………………………………….), která bude uhrazena následovně:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě, kdy tak stanoví smlouva nebo zákon, zejména je-li
porušení smluvní povinnosti podstatným porušením smlouvy. Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu
ustanovení § 419 občanského zákoníku, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit také v případech
uvedených v čl. III. této smlouvy.
III.
Odpovědnost za vady vozidla
1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vadu vozidla jakožto použité věci v případě, kdy jde vzhledem
k ustanovení čl. I. odst. 2. a 3. této smlouvy o faktickou či právní vadu.
2. Kupující v postavení spotřebitele je v souladu s ustanoveními § 2165 a § 2167 občanského
zákoníku oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u vozidla v době dvaceti čtyř měsíců od
převzetí, vyjma vad, pro které byla ujednána nižší cena, vyjma vad odpovídajícím obvyklému
opotřebení, vyjma vad, které mělo vozidlo při jeho převzetí, byť se vady projeví až později, pokud
takové vady odpovídají míře používání nebo opotřebení vozidla v době jeho převzetí kupujícím, a
vyjma vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci (koupě použitého vozidla).
3. Projeví-li se na vozidle kupujícího, který je spotřebitelem, vada v průběhu šesti měsíců od převzetí,
má se v souladu s ustanovením § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že vozidlo bylo vadné již
při převzetí.
4. V případě vady vozidla, z níž je prodávající zavázán, může kupující v postavení spotřebitele
v souladu s ustanovením § 2169 a § 2171 občanského zákoníku požadovat přiměřenou slevu z ceny.
Jestliže by byl nárok kupujícího vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez
zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se však vada týká
pouze součásti vozidla, může kupující požadovat výměnu součásti; není-li možná výměna součásti,
může kupující odstoupit od smlouvy. Právo na přiměřenou slevu nebo výměnu součásti má kupující
i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže vozidlo řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po
opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže vyměnit součást
vozidla nebo vozidlo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době
nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.
5. Kupující uplatní své právo z vadného plnění vždy bez zbytečného odkladu, přičemž uplatní-li své
právo kupující-spotřebitel, potvrdí mu prodávající písemně, kdy právo uplatnil, jakož i provedení
případné opravy a dobu jejího trvání.
6. Pokud jde právní vadu vozidla, tak nepřichází-li v úvahu nároky dle ustanovení § 2169 občanského
zákoníku, je kupující oprávněn postupovat, zpravidla v závislosti na tom, zda jde o podstatné, či
nepodstatné porušení smlouvy, dle obecných ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Součástí smlouvy je protokol o předání vozidla.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží prodávající i kupující.

V ……………………..….. dne ………………

V …….…………………….. dne ………………

…………………………………………….
prodávající

…………………………………………………
kupující

