KU PNÍ SMLOUVA
Číslo:
I.

Smluvní strany :

1. Prodávající : STV GROUP a. s.
Se sídlem : Žitná 45, Praha 1, 110 00
Zastoupená: p. Martinem Drdou
IČO
: 26181134
DIČ
: CZ26181134
Bank.spoj. : ČSOB
Č.ú.
: 200686123/0300
Tel a fax : 469 666 026
(dále jen prodávající) na straně jedné
a
2. Kupující :
Fyzická osoba
Se sídlem

:
:

(dále jen kupující) na straně druhé

se dohodly ve smyslu § 262 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů ( dále jen ,,ObchZ“), že jejich závazkový vztah se řídí tímto zákonem a
ve smyslu § 409 a násl.ObchZ uzavírají tuto
kupní smlouvu ( dále jen ,, smlouva“ ).

II.

Předmět smlouvy :

Předmětem této smlouvy je odprodej 1 ks
Číslo podvozku:
Číslo kanonu:

Kupující prohlašuje, že vozidlo kupuje za účelem: sběratelským, muzejní exponát, nikoli se
záměrem jeho využití pro účel, pro jaký bylo vyrobeno či jemu podobný a výslovně se
kupující zavazuje, že pro takový původní účel nebude nikdy předmětné zboží využito.
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III.

Kupní cena : ,- Kč + 21% DPH

1. Kupní cena byla sjednána dohodou podle zák.č.526/1990 Sb.,o cenách , ve znění
pozdějších předpisů.

IV.

Povinnosti prodávajícího a kupujícího :

1. Pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak , vyplývají povinnosti smluvních stran,
kromě § 425,429,430,436,437,439 a 440 ObchZ, přiměřeně podle povahy dodaného
zboží z § 411 až 442 a § 447 až 454 ObchZ.
2. Prodávající je dále povinen :
po vzniku práva fakturovat - vystavit bez zbytečného odkladu fakturu za dodané zboží,
která musí mít tyto náležitosti daňového dokladu:
- označení faktury a její číslo
- obchodní název kupujícího a prodávajícího, jeho sídlo a adresu
- IČO a DIČ obou smluvních stran ( pokud je mají ), u kupujícího - fyzické osoby r.č.
- den odeslání faktury
- číslo účtu , na který má být placena dodávka zboží
- výše finanční částky s vyčíslením základu DPH a DPH
- lhůta splatnosti a den zdanitelného plnění
3. Kupující je dále povinen :
a) dostavit se ve sjednané lhůtě plnění k převzetí zboží
b) ve sjednané lhůtě splatnosti na účet prodávajícího uhradit kupní cenu ve smyslu § 339
odst. 2 ObchZ ( pokud není dohodnuto jinak – např. platbou za hotové )
4. Kupující prohlašuje:
Kupující prohlašuje, že splňuje podmínky Zákona č. 310/2006 Sb. o nakládání
s bezpečnostním materiálem, je držitelem příslušné koncese podle tohoto zákona, nebo je
držitelem povolení o registraci podle par. 7 odst. 4 u příslušného útvaru policie.

V.

Další ujednání :

1. Smluvní strany se dále dohodly, že:
a) Platba faktury bude provedena platbou bankovním převodem
.

2

b) kupující nabývá vlastnického práva ke zboží podle § 443 odst.1.ObchZ, tj. po jeho
zaplacení
c) v okamžik převzetí zboží kupujícím od prodávajícího přechází na kupujícího také
nebezpečí škody na zboží
d) kupující prohlašuje, že mu je technický stav zboží znám a provedl prohlídku před
uzavřením kupní smlouvy
e) prodávající neodpovídá za vady zboží , o kterých kupující v době uzavření této smlouvy
věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem , za nichž byla smlouva uzavřena, mohl a měl
vědět
f) zakoupené zboží nemůže kupující u prodávajícího z titulu odpovědnosti za vady
reklamovat, jelikož touto smlouvou není prodáváno zboží k plnění funkce pro kterou
bylo vyrobeno, ale pouze pro plnění funkce uvedené v čl. II.
g) konečnou kupní cenu nelze v průběhu plnění předmětu smlouvy měnit.

VI.

Zvláštní ujednání
a) Po dobu držení bude zboží spolehlivě uloženo a zabezpečeno proti zneužití a
kupující bude podávat požadované informace vyplývající ze smlouvy o konvenčních
ozbrojených silách v Evropě (Smlouva o KOS) a umožní orgánům MO a osobám
v jejich doprovodu, kontrolu jeho uskladnění a kontrolu zboží podle evidenčních
(výrobních čísel) .
b) Zboží je vojenským materiálem, v případě jeho vývozu z České republiky se
kupující zavazuje postupovat v souladu se zák.č. 38/1994 Sb., o zahraničním
obchodu s vojenským materiálem, a s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu
č.89/1994 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb.
c) Po převzetí zboží kupující oznámí neprodleně místo jeho uskladnění s uvedením
přesných mapových souřadnic Úřadu pro kontrolu odzbrojení, Pohořelec 21/121
160 01 Praha 6 tel. 973202317, fax 973202161. Totéž provede při každé změně
místa uskladnění zboží.
d) Kupující prohlašuje, že v případě vývozu sledovaného zboží se zavazuje u zboží
prokázat jeho vývoz kopií záznamu celních orgánů na vývozní licenci.
e) Kupující se zavazuje, že nebude na vozidle provádět takové úpravy, zejména úprav
bojového prostoru, výzbroje a přístrojového vybavení, které změní jeho původní
charakter a možnost jeho bojového použití, které by změnily jeho charakter ve
výzbroj a techniku omezovanou podle Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách
v Evropě. Kontrolu dodržení tohoto požadavku umožní kupující na vyžádání,
orgánům MO ČR
f) Sledované zboží nesmí být použito jako zástava bankám, finančním ústavům,
obchodním společnostem, úřadům nebo jiným právnickým nebo fyzickým osobám.
g) Kupující prohlašuje, že v případě dalšího prodeje smluvně zaváže nového
nabyvatele respektovat omezení podle bodu VI. odst.1 písm. a), až h) smlouvy a
uplatnit do kupní smlouvy vůči novému kupujícímu ustanovení bodu V. odst. 1.písm.
a), až g) smlouvy.
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h) Vozidlo podléhá evidenci a je zapsáno v Knize evidence vojenské techniky
prodávajícího s místem uložení na adrese Na Mlejnku 1238/2a, Praha 4, 14700.
Pokud dojde ke změně majitele, nebo ke změně místa uložení vozidla, kupující se
zavazuje tuto skutečnost sdělit prodávajícímu do 10 dnů.
i) Vozidlo se odprodává beze zbraní..
j) Na zboží , které je předmětem této smlouvy, není poskytnuta prodávajícím žádná
záruka a strany vylučují i ustanovení o odpovědnosti za vadu prodané věci.

VII.

Závěrečná ustanovení :

1. Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smlouva může být měněna či doplňována písemnými, oboustranně dohodnutými,
postupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
3. Smluvní strany vzájemně prohlašují,že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim
nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se
vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky
plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů. Kupující navíc prohlašuje, že
mu jsou známá veškerá zákonná ustanovení uvedená shora v této smlouvě.
4. Vozidlo bude předáno až po znehodnocení. Nový majitel dodá potvrzení o registraci.
5. Kupující dále podpisem kupní smlouvy prohlašuje, že je držitelem povolení o nakládání
s bezpečnostním materiálem, vztahující se k předmětu této smlouvy.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
7. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své
podpisy.
Ve Staré Boleslavi dne:

--------------prodávající

----------kupující
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