K U PN Í S M LO U VA
Prodávající:

Horská služba ČR, o.p.s.
se sídlem: Špindlerův Mlýn č.p. 260, PSČ 543 51
IČ 274 67 759,
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové v oddíle O, vložka 113
zastoupena René Mašínem, ředitelem

(dále jen "prodávající")
a
(dále jen "kupující")
za účasti

RAK CZ a. s.
se sídlem: Revoluční 725/11, Staré Město, 110 00 Praha
IČ 256 53 849,
zapsaná u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 5269,
číslo koncese: ev. č. 310001-025712000,
jednající JUDr. Tomášem Pacnerem, předsedou představenstva
bankovní spojení: účet č. 6592932/0800, účet je veden u České spořitelny a.s., Rytířská 29, 113 98
Praha 1
(dále jako organizátor aukce)

Uzavřeli dnešního dne na základě výsledku licitace ceny provedené elektronickou aukcí
organizovanou obchodní korporací RAK CZ a. s. tuto kupní smlouvu:
II. Předmět smlouvy
Vozidlo (tovární značka): ….................................
RZ: ….............................
číslo karoserie (VIN): …......................................
obsah/výkon motoru: …........................................
barva: …................................................................
rok výroby: …...............................
počet ujetých kilometrů: …..........................
číslo technického průkazu:.............................
platnost STK do …........................................
Předmět smlouvy je ve výlučném vlastnictví prodávajícího. Technický stav vozidla je popsán ve
znaleckém posudku soudního znalce pana Zbyňka Hozáka, č...................... Technický stav vozidla
odpovídá jeho stáří a najetým kilometrům. Kupujícímu byla umožněna prohlídka vozidla a rovněž
byl seznámen s výše uvedeným posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka a prohlašuje, že
vozidlo kupuje v tom stavu, v jakém se nachází takzvaně „jak stojí a leží“ .
III. Obsah smlouvy
Prodávající odevzdává (prodává) ze svého výlučného vlastnictví do výlučného vlastnictví
kupujícího a kupující od něho do svého výlučného vlastnictví přebírá (kupuje) předmět smlouvy se
všemi jeho součástmi a příslušenstvím.

IV. Prohlášení prodávajícího
Prodávající prohlašuje, že vozidlo je v jeho vlastnictví a není zatíženo právy třetích osob.

IV. Kupní cena
Kupní cena je určena licitací v rámci elektronické aukce organizované obchodní korporací RAK
CZ a. s. Kupující nabídl za předmět prodeje ze všech účastníků nejvyšší cenu, který
činí.......................slovy.................................................................................................a kterou uhradil
na účet organizátora elektronické aukce (RAK CZ a. s.) před podpisem této kupní smlouvy.
V. Stav předmětu smlouvy
Stav předmětu prodeje je popsán ve výše uvedeném znaleckém posudku soudního znalce Zbyňka
Hozáka. Stav odpovídá stáří, počtu najetých kilometrů a provozu vozidla v těžkých horských
podmínkách.
VI. Odevzdání a převzetí vozidla
Prodávající je povinen předmět smlouvy kupujícímu odevzdat a tento je převzít
v.....................společně s doklady k němu. Tímto okamžikem přechází na kupujícího vlastnické
právo k předmětu smlouvy a nebezpečí škody na něm. O předání a převzetí bude uzavřen protokol
s uvedením místa a přesného času převzetí.
VII. Převod předmětu smlouvy
Prodávající je povinen do 5 dnů od převedení předmětu smlouvy na kupujícího oznámit změnu
jeho držitele na příslušném odboru dopravy.
Kupující je povinen přihlásit předmět smlouvy u příslušného odboru dopravy do 5 dnů od jeho
nabytí.
VIII. Závěrečná ustanovení
Otázky, výslovně touto smlouvou neupravené, se řídí ustanoveními občanského zákoníku (zákon
89/2012 Sb. v platném znění).
Případné změny či doplňky smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu.
Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží oba
účastníci a jeden obdrží organizátor elektronické aukce..
Prodávající ani kupující si nejsou vědomi žádných právních překážek, které by bránily uzavření
této smlouvy nebo způsobovaly její neplatnost, a prohlašují, že jejich omylu prostá vůle je v
souladu s písemným jazykovým projevem této kupní smlouvy, kterou na důkaz toho svobodně a
vážně podepisují.
V Praze dne …..............2021

------------------------prodávající

------------------------kupující

