2763/HPU/2022-HPUM
j.: UZSVM/HPU/2691/2022-HPUM

eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových,
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Nové M sto, Praha 2,
za kterou právn jedná Ing. Martina Loukotová, editelka odboru Odlou ené pracovišt
Pardubice, na základ P íkazu generálního editele . 6/2019 v ú inném zn ní
O: 69797111
(dále jen „prodávající“)
a
…………………………………..
Datum narození: ……...,
podnikající pod ….................…… (p esný název v souladu s ve ejným rejst íkem nebo dle
živnostenského oprávn ní),
Sídlo: …………………………..
O: …………………………………….,,
Bankovní spojení: ……………………, .ú.: ………………………………………….
(dále jen „kupující“)
uzavírají podle § 2079 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších
edpis (dále jen „zákon . 89/2012 Sb.“), a podle zákona . 219/2000 Sb., o majetku eské
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon
. 219/2000 Sb.“), tuto

KUPNÍ SMLOUVU
. UZSVM/HPU/.../2022–HPUM
l. I.
1.

2.

eská republika je na základ Rozhodnutí Magistrátu m sta Pardubic, odboru životního
prost edí – odd lení ochrany p írody, .j.: MmP 38209/2021/PM, ze dne 14. 4. 2021, které
nabylo právní moci dne 12. 5. 2021, vydaného podle ust. § 27d odst. 1 zákona . 246/1992
Sb., na ochranu zví at, ve zn ní pozd jších p edpis , vlastníkem níže uvedeného kon :
MIO CORASON, pony, klisna, sv. ryzka s íslem mikro ipu 956000002326902,
identifika ní íslo (UELN) 203 011 994581509 (dále jen „p evád né zví e”).
Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových (dále jen „Ú ad“) je p íslušný hospoda it
s p evád ným zví etem ve smyslu § 11 odst. 2 zákona . 219/2000 Sb.

3.

P evád né zví e se nachází ve stáji APOLENKA, Na Okrajích 156, 530 02 Pardubice,
u chovatele Ing. Diany Houdové.

4.

Tato smlouva je uzavírána na základ výsledk aukce uskute
né prost ednictvím
Elektronického auk ního systému prodávajícího pod ID elektronické aukce……………..
l. II.

1.

Prodávající touto smlouvou p evádí kupujícímu vlastnické právo k p evád nému zví eti
uvedenému v l. I. odst. 1 této smlouvy se všemi právy a povinnostmi, a to za kupní cenu
stanovenou na základ uskute
né aukce v odst. 2 tohoto lánku. Kupující toto právo za
kupní cenu uvedenou v odst. 2 tohoto lánku p ijímá.

2.

Kupní cena za p evád né zví e iní …...…..… K (slovy ……........……..........…).

l. III.
1.

Smluvní strany se dohodly, že kupní cenu ve výši ...................K zaplatí kupující na ú et
prodávajícího vedený u
eské národní banky se sídlem v Praze,
íslo ú tu
19–7126511/0710, variabilní symbol ……..., a to ve lh , která mu bude oznámena ve
výzv prodávajícího k zaplacení, p emž tato lh ta nebude kratší než 30 dn ode dne
odeslání výzvy k úhrad .

2.

Neuhradí-li kupující cenu ve stanovené lh , je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení.

3.

V p ípad prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit, krom smluvní pokuty
dle p edchozího odstavce, i úroky z prodlení dle platné právní úpravy.

4.

Pokud kupující v prohlášeních podle l. V. této smlouvy uvede nepravdivé skute nosti
o svých dluzích v i prodávajícímu a své zp sobilosti nabýt p evád ný majetek, má
prodávající právo požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z kupní ceny.

5.

Pokuty podle odst. 2 nebo 4 jsou splatné na ú et prodávajícího . 19-7126511/0710 ve lh ,
která bude kupujícímu oznámena ve výzv prodávajícího k zaplacení, p emž tato lh ta
nebude kratší než 15 dn ode dne odeslání výzvy k úhrad .

6.

Pro ú ely této smlouvy se kupní cena, smluvní pokuta, úroky z prodlení a p ípadné jiné
platby považují za zaplacené okamžikem p ipsání celé hrazené ástky na ú et
prodávajícího.
l. IV.

1.

P evád né zví e p echází do vlastnictví kupujícího dnem jeho protokolárního p evzetí.

2.

Provedení zápisu zm n vlastnického práva k p evád nému zví eti do úst ední evidence koní
je povinností kupujícího, a to na jeho náklady. Pr kaz kon p edá prodávající kupujícímu,
nejpozd ji p i protokolárním p edání p evád ného zví ete.

3.

Kupující prohlašuje, že je mu stav p evád ného zví ete dob e znám, že se seznámil s jeho
fyzickým a zdravotním stavem, a to jak v rámci fyzické prohlídky, tak na základ údaj
uvedených ve Znaleckém posudku . 201/2021 ze dne 14. 9. 2021, a že ho v tomto stavu
bez výhrad p ebírá. Na základ uvedeného kupující nem že uplat ovat u prodávajícího
jakékoli zjišt né vady p evád ného zví ete, zejména nem že po prodávajícím požadovat
vrácení i vým nu p edm tu této smlouvy, vrácení i snížení kupní ceny atp. Smluvní strany
se dohodly, že toto ustanovení se vztahuje i na skryté vady p evád ného zví ete. Kupující
se tedy vzdává práv z vadného pln ní ve smyslu § 1916 odst. 2, v ta druhá zákona
. 89/2012 Sb.

4.

Kupující se zavazuje p evád né zví e p evzít v míst pln ní v dohodnuté lh , nejpozd ji
do p ti pracovních dn ode dne úhrady kupní ceny, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak, a zajistit na své náklady jeho naložení a odvoz, v etn všech úkon s tím spojených.
Kupující prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi stanovenými platnými právními p edpisy
pro p epravu zví at, zejména zákonem na ochranu zví at proti týrání, zákonem . 166/1999
Sb., veterinární zákon, ve zn ní pozd jších p edpis , a zavazuje se zajistit si p epravu
evád ného zví ete v souladu s t mito p edpisy. Nebezpe í škody na p evád ném zví eti
echází na kupujícího sou asn s nabytím vlastnického práva. O p edání a p evzetí
evád ného zví ete bude mezi smluvními stranami sepsán protokol.

5.

Nep evezme-li si kupující p evád né zví e v dob uvedené v p edchozím odstavci tohoto
lánku, náleží prodávajícímu úplata za ustájení p evád ného zví ete ve výši m sí ní odm ny
dle platné smlouvy o „Ustájení koní“, sjednané mezi prodávajícím jako nájemcem
a Ing. Dianou Houdovou jako pronajímatelem, a to za každý, i zapo atý kalendá ní m síc
ustájení. Budou-li v tomto období vynaloženy ze strany uschovatele další náklady související
s pé í o p evád né zví e, je prodávající oprávn n požadovat na kupujícím úhradu i t chto
náklad . Nep evezme-li si kupující p evád né zví e do 30 dn po uplynutí lh ty uvedené
v p edchozím odstavci, má prodávající právo od této kupní smlouvy odstoupit.

6.

Za každý, by i zapo atý kalendá ní m síc úschovy p evád ného zví ete po uplynutí lh ty
pro p evzetí se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 %
z kupní ceny p evád ného zví ete, nejmén však 1.000,00 K . Tím není dot eno ustanovení

edchozího odstavce. Zaplacením smluvní pokuty není dot en nárok objednatele
na náhradu škody zp sobené p evád ným zví etem v plné výši; ustanovení § 2050
ob anského zákoníku se nepoužije.
7.

Kupujícímu je známo, že:
- zajišt ní veškerých eviden ních záležitostí, týkajících se p evád ného zví ete, zejména
zm n v úst ední evidenci koní, je jeho záležitostí, a to na jeho vlastní náklady,
- p evád né zví e m že být umíst no pouze v evidovaném (registrovaném) hospodá ství
ve smyslu zákona . 154/2000 Sb., o šlecht ní, plemenitb a evidenci hospodá ských
zví at a o zm
n kterých souvisejících zákon (plemená ský zákon), ve zn ní
pozd jších p edpis .

8.

Kupující byl prodávajícím upozorn n na skute nost, že p evád né zví e má pouze duplikát
pr kazu kon i náhradní pr kaz kon .

9.

Kupující je srozum n se skute ností, že na základ této smlouvy se stává chovatelem
evád ného zví ete, a je povinen plnit veškeré povinnosti chovatele, zejména starat se
o p evád né zví e s pé í ádného hospodá e, dodržovat ustanovení zákona na ochranu
zví at proti týrání, zákona . 166/1999 Sb., o veterinární pé i, ve zn ní pozd jších p edpis
a zákona . 154/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .

10. Prodávající prohlašuje, že p evád né zví e je o kováno, jak je vyzna eno v jeho pr kazu.
11. Prodávající upozornil kupujícího na skute nost, že p evád né zví e není vhodné pro užívání
tmi a mladistvými.
l. V.
1.

Kupující prohlašuje, že je schopen dodržet své závazky vyplývající z této smlouvy, zejména
zaplatit v as a ádn kupní cenu, a že nemá v i prodávajícímu dluh, jehož pln ní je
vynutitelné na základ exeku ního titulu podle § 40 zákona . 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exeku ní innosti (exeku ní ád), ve zn ní pozd jších p edpis .

2.

Kupující je povinen bezodkladn písemn oznámit prodávajícímu veškeré skute nosti, které
mají nebo by mohly mít vliv na p evod vlastnického práva k p evád nému zví eti podle této
smlouvy, zejména pak skute nosti, které se dotýkají povinnosti zaplacení kupní ceny.

3.

Kupující prohlašuje, že není osobou, na níž se vztahuje § 18 zákona . 219/2000 Sb.
l. VI.

1.

Pokud kupující neuhradí kupní cenu ádn a v as, má prodávající právo v souladu
s ustanovením § 1977 zákona . 89/2012 Sb. od smlouvy odstoupit, pokud to kupujícímu
(prodlévajícímu) oznámí bez zbyte ného odkladu poté, co se o prodlení dozv
l.

2.

Prodávající je, krom zákonných d vod , též oprávn n od této smlouvy odstoupit, jestliže se
prokáže, že prohlášení kupujícího uvedená v l. V. této smlouvy nejsou pravdivá, úplná
nebo p esná.
l. VII.

1.

Odstoupení od této smlouvy se nedotýká povinnosti kupujícího zaplatit pen žitá pln ní,
na jejichž úhradu dle této smlouvy vznikl prodávajícímu nárok do data ú innosti odstoupení.

2.

Odstoupení od smlouvy musí být v písemné form a nabývá ú innosti dnem doru ení druhé
stran . Odstoupením se závazky z této smlouvy ruší od po átku a smluvní strany si vrátí
vše, co si splnily, krom pen žitých pln ní, na jejichž úhradu vznikl prodávajícímu nárok do
data ú innosti odstoupení.

3.

Pokud dojde k odstoupení od smlouvy a kupní cena již byla uhrazena, má prodávající
povinnost do 30 dn od ú ink odstoupení vrátit kupní cenu sníženou o vyú tovanou smluvní
pokutu a úroky z prodlení na ú et kupujícího.

4.

Pokud kupní cena ješt nebyla uhrazena a prodávající od kupní smlouvy odstoupí, má
kupující povinnost vyú tovanou smluvní pokutu a úroky z prodlení, pokud vznikly dle této
smlouvy, uhradit prodávajícímu ve lh , která bude kupujícímu oznámena ve výzv
prodávajícího k zaplacení, p emž tato lh ta nebude kratší než 30 dn ode dne odeslání
výzvy k úhrad .

1.

l. VIII.
Tato smlouva je uzav ena a nabývá platnosti a ú innosti okamžikem podpisu poslední
smluvní stranou.

2. Tato smlouva nepodléhá uve ejn ní v registru smluv v souladu s ustanovením § 3 odst. 2.
písm. a) zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv,
uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn ní pozd jších
edpis .
- pokud je smlouva uzavírána s fyzickou osobou mimo rámec její podnikatelské innosti
(Varianta)
Tato smlouva nepodléhá uve ejn ní v registru smluv v souladu s ustanovením § 3 odst. 2
písm. h) zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv,
uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn ní pozd jších
edpis .
- v p ípad , že hodnota p edm tu smlouvy nep esahuje 50 000 K bez DPH a smlouva je
uzavírána s právnickou osobou nebo s fyzickou osobou v rámci její podnikatelské innosti
3. O p evzetí p evád ného majetku bude sepsán p edávací protokol.
4. Vlastnické právo k p evád nému majetku p echází na kupujícího okamžikem p evzetí
evád ného majetku.
5. Smluvní strany berou na v domí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouv stanoveno jinak, ídí se práva
a povinnosti smluvních stran zákonem . 89/2012 Sb. a zákonem . 219/2000 Sb.
7. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv zm ny a dopl ky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou, v podob oboustrann uzav ených, vzestupn
íslovaných dodatk této
smlouvy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každý
z ú astník obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
Varianta - pouze u smluv uzav ených s územním samosprávným celkem
Smluvní strany výslovn souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném zn ní byla
zve ejn na v rámci informací zp ístup ovaných ve ejnosti prost ednictvím dálkového
ístupu. Smluvní strany prohlašují, že skute nosti uvedené v této smlouv nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona . 89/2012 Sb., a ud lují svolení k
jejich užití a zve ejn ní bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav ely svobodn a vážn , nikoliv z p inucení
nebo omylu. Na d kaz toho p ipojují své vlastnoru ní podpisy.
V Pardubicích dne …………………….

V ………….………. dne …………………..

eská republika - Ú ad pro zastupování
státu ve v cech majetkových
…………………………….………………
Ing. Martina Loukotová
editelka odboru Odlou ené pracovišt
Pardubice
(prodávající)

…………………………….…………
akademický titul, jméno, p íjmení,
decká hodnost, funkce oprav ující
k jednání nebo jednající na základ plné
moci, název
(kupující)

