
KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

 

1. Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. 

       se sídlem: V Průhonech 503, 537 03  Chrudim 3 

zastoupené: Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem 
IČO: 27485013 
bank. spojení: ČSOB Chrudim 
číslo účtu: 198 783 329/0300 
datová schránka: mzc3txx 
 
(dále jen „prodávající“) 

 

2.       

se sídlem:  

zastoupené: 

IČO: 

bank. spojení: 

číslo účtu: 

datová schránka: 

 

(dále jen „kupující“) 

 

 

 

Článek I. 

Prohlášení prodávajícího 

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitých věcí – skateparku: 

 

 

Prodávající prohlašuje, že na předmětných věcech neváznou žádné závazky, práva třetích osob 

ani jiné právní vady. 

Prodávající dále prohlašuje, že předmět smlouvy - prvky skateparku nejsou způsobilé pro 

použití ke svému původnímu účelu. Prodávající není odpovědný za stav těchto prvků.   

 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu movité věci - skatepark 

specifikované v čl. I smlouvy (dále jen „věci“), a to za podmínek dále ve smlouvě stanovených, 



a převést na něj vlastnické právo k těmto věcem, a závazek kupujícího věci převzít a zaplatit 

prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. 

Kupující prohlašuje, že je seznámen s technickým stavem všech kupovaných prvků skateparku.  

Kupující zajistí demontáž a dopravu předmětu smlouvy, odveze ho do měsíce po podepsání 

smlouvy.  

 

Článek III. 

Kupní cena 

1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena věcí činí                          bez DPH (slovy:               ), 

tj.                                                      Kč vč. DPH (slovy:                                          korun českých). 

2. Kupující uhradí vratnou zálohu ve výši 10.000,- Kč. 

3. Kupující je povinen kupní cenu uhradit na účet prodávajícího na základě daňového 

dokladu, vystaveného prodávajícím a doručeného kupujícímu po podpisu této smlouvy 

oběma stranami. 

4. Splatnost daňového dokladu bude 5 kalendářních dnů po podepsání smlouvy.  Kupní cena 

bude kupujícím uhrazena na bankovní účet prodávajícího uvedený výše v této smlouvě. 

 

Článek IV. 

Předání a převzetí věcí 

1. Smluvní strany se zavazují k předání a převzetí věcí, které proběhne v areálu skateparku  

…………….  v Chrudimi, p.č. ……... , k.ú. Chrudim. Předání proběhne v termínu určeném po 

dohodě smluvních stran. Prodávající je povinen současně s věcmi předat kupujícímu veškeré 

další součásti a příslušenství věcí, které jsou předmětem smlouvy. 

2. O předání a převzetí bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.  

3. Kupující souhlasí s tím, že věci demontuje a odveze do měsíce po podepsání smlouvy. 

 

Článek V. 

Další ujednání 

1. Kupující prohlašuje, že si převáděné věci prohlédl, že je mu znám jejich faktický stav a chce věci 

v tomto stavu nabýt do svého vlastnictví. Kupující dále prohlašuje, že věci přebírá ve stavu, 

v jakém se nacházejí ke dni podpisu této smlouvy. 

2. Nebezpečí škody na převáděných věcech přechází dnem předání věcí a podpisu této smlouvy 

na kupujícího. 

Článek VI. 

Sankce 

1. V případě, že se kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny, je povinen 

prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý, i jen započatý den 

prodlení. 

2. Pokud prodávající nepředá věci kupujícímu v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z kupní ceny za každý, i jen započatý den prodlení. 

3. Smluvní pouta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení jejího vyúčtování. 

Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 



Článek VII. 

Ukončení smlouvy 

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze předčasně ukončit písemným odstoupením 

jedné smluvní strany od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní 

stranou. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy smluvní strany považují: 

a) zjištění právní vady u věcí 

b) prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delší než 14 kalendářních dnů. 

3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. V takovém případě se smlouva zrušuje 

s účinky ex tunc. 

 

Článek VIII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 

prodávající a dva kupující. 

3. Závazkové vztahy vzniklé podle této smlouvy a na jejím základě se řídí zejména občanským 

zákoníkem. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a bez výhrad 

s ním souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

V Chrudimi dne                                                                                            V                          dne 

 

 

 

prodávající                                                                                                          kupující 

Mgr. Luděk Marousek 

jednatel 

 

 


