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Příloha č. 3 k č.j. VS-196606-4/ČJ-2022-800051 
NÁVRH 

Kupní smlouva 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. („OZ“) 
Č.j.: XXX 

 
Smluvní strany 

 
Prodávající:  Česká republika, Vězeňská služba České republiky, 
se sídlem              Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
zastoupená:  Ing. Mgr. Petrou Prokešovou, ředitelkou odboru logistiky, na základě 

pověření č.j. VS-19023-58/ČJ-2016-800020-PP ze dne 1.4.2022 
IČO:    00212423, 
DIČ:    dle § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., není osobou povinnou k DPH 
   při výkonu působnosti veřejné správy,    
bankovní spojení:  ČNB Praha, č. ú. 19-2901881/0710.  

   
  

Kupující:   
se sídlem:     
zastoupená:    
IČO:     
DIČ:    
bankovní spojení:     

   
    

Článek I. 
Preambule 

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem majetku, který je předmětem plnění této 
kupní smlouvy. 

II. 
Předmět plnění 

Předmětem plnění je prodej feny německého ovčáka Bree, ev. číslo 
0130002/270007S00001, nar. 25. 6. 2021.   

III. 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Nabídka  k prodeji pod č.j. . VS-196606-4/ČJ-2022-800051 ze dne 14.10.2022. 
2. Nabídka kupujícího ze dne: XXX doručená XXX. 

IV. 
Kupní cena 

1. Cena předmětu plnění této smlouvy činí: 

 XXX,- Kč (slovy). 
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2. Cena předmětu plnění této smlouvy je konečná a neměnná.  

V. 
Předání a převzetí předmětu koupě 

1. Předmět plnění této smlouvy bude připraven k převzetí po podpisu této smlouvy  
a uhrazení celé kupní ceny.  

2. Místem předání a převzetí předmětu plnění je Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá 52, 
357 51 Kynšperk nad Ohří. 

3. Předmět smlouvy se považuje za předaný protokolárním převzetím kupujícím.  

4. Kupující nabývá vlastnictví k předmětu plnění dle této smlouvy, včetně práv  
a povinností vlastníka, dnem uhrazení celé kupní ceny na výše uvedený účet.  

VI. 
Platební podmínky 

1. Předmět plnění bude uhrazen po zaplacení faktury vystavené prodávajícím, která musí 
odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu dle právního předpisu. Faktury 
předkládá prodávající ve dvou vyhotoveních se splatností do 30 dnů od jejího doručení 
kupujícímu. Pokud faktura nemá sjednané nebo zákonem stanovené náležitosti a 
kupující požádal prodávajícího o její doplnění písemně, do 15 dnů ode dne, kdy ji 
prokazatelně obdržel, počíná lhůta splatnosti faktury běžet až dnem, kdy kupující 
obdržel bezchybnou fakturu. 
 

2. Za den úhrady celé kupní ceny se považuje den, v němž byla celá kupní cena připsána 
na účet prodávajícího. 

VII. 

Záruka 

Kupující tímto prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy sám řádně a dostatečně seznámil 
s technickým stavem předmětu plnění, na tomto neshledal žádné vady, které by bránily 
převzetí předmětu plnění. Použití § 2100 OZ se dohodou stran vylučuje. Na základě 
uvedeného upozornění nemá kupující práva z vadného plnění ve smyslu § 2102 a § 2103 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

VIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Vztahy, které nejsou v této smlouvě zvlášť upraveny, se řídí právním řádem České 
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

2. Pokud některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, 
neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy 
jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné 
ustanovení odlišné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné 
či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým 
obsahem bude co nejvíce odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.  
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3. K jednání o věcech spojených s realizací předání předmětu této smlouvy jsou 

oprávněni: 
za kupujícího:   XXX  
za prodávajícího: XXX  

4. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen  písemnými dodatky číslovanými 
ve vzestupné řadě a podepsanými těmi, kdo podepsali tuto smlouvu nebo jejich 
právními nástupci. 
 

5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

6. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nedojde k úhradě předmětu 
prodeje dle čl. VI. Právo na náhradu případné škody tím není dotčeno. 
 

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží dvě 
vyhotovení a kupující jedno vyhotovení. 
 

8. Smlouva bude prodávajícím v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. zveřejněna 
v registru smluv. 
 

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

V Praze dne       V                               dne  
 
Za prodávajícího:                 Za kupujícího: 
 
 
Ing. Mgr. Petra Prokešová     
ředitelka odboru logistiky 
        
 
Příloha -  
 


