
Kupní smlouva dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku 
  

I. 
Smluvní strany 

  
  
Název: Český svaz jachtingu 
Sídlo: Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov 
IČO: 613 79 387 
Jednající: Mgr. Tomáš Musil (místopředseda ČSJ) 
  
(dále jen jako „Prodávající“) 
  
a 
  
Název: … 
Sídlo: … 
IČO: … 
Jednající: … 
  
(dále jen jako „Kupující“) 
  
(společně též dále jako „Smluvní strany“) 
  
  
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za podmínek dále 
dohodnutých, tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“): 
  

II. 
Prohlášení prodávajícího 

Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem motorového člunu a převozního 
přívěsu tak, jak je popsáno v čl. III této Smlouvy (dále jen „Předmět koupě“). Prodávající 
dále prohlašuje, že na Předmětu koupě neváznou žádná práva třetích osob (Předmět koupě 
není zejména předmětem zástavního práva ani exekuce) a že mu nejsou známy žádné 
okolnosti, které by bránily převodu vlastnického práva k Předmětu koupě. 
  
Prodávající dále prohlašuje, že Předmět koupě nabyl v souladu se zákonem a že se tedy 
nejedná o movité věci odcizené nebo získané jinak v rozporu s právními předpisy. 
  

III. 
Předmět smlouvy 

Prodávající se zavazuje podpisem této smlouvy odevzdat kupujícímu Předmět koupě 
a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto Předmětu koupě a kupující se 
zavazuje daný Předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu za něj kupní cenu.  
 
Identifikace Předmětu koupě: 
 

1. Motorový člun 
a) výrobce: VSR 
b) typ/model: … 
c) rok výroby: … 
d) výrobní číslo: … 
e) registrační číslo: …                            
f) tovární značka přívěsného motoru: … 
g) typ přívěsného motoru: … 



2. Převozní přívěs 
a) výrobce: … 
b) typ/model: … 
c) rok výroby: … 
d) VIN: … 
e) RZ: … 
f) číslo technického průkazu: … 
g) STK platná do: … 

  
IV. 

Kupní cena 
Kupní cena Předmětu koupě specifikovaného v čl. III této smlouvy je stanovena dohodou 
Smluvních stran ve výši … Kč (slovy … korun českých).  
 

 V. 
Uhrazení kupní ceny 

Smluvní strany se dohodly, že Kupující uhradí kupní cenu Prodávajícímu bezhotovostním 
převodem na bankovní účet č. …, a to do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této Smlouvy. 
V případě, dostane-li se Kupující do prodlení s úhradou kupní ceny, vzniká Prodávajícímu 
právo na odstoupení od kupní smlouvy. 
 

VI. 
Přechod vlastnického práva 

Prodávající za podmínek sjednaných v této Smlouvě prodává Kupujícímu Předmět koupě 
společně s jeho příslušenstvím a Kupující Předmět koupě přijímá do svého výlučného 
vlastnictví. Vlastnické právo k Vozidlu přechází na Kupujícího uhrazením kupní ceny. 
  

VII. 
Prohlášení Kupujícího 

Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem Předmětu koupě 
a v tomto stavu jej přebírá bez výhrad. Kupující prohlašuje, že s ohledem na stáří Předmětu 
koupě nebude uplatňovat na prodávajícím práva z vad, které se projeví po přechodu 
vlastnického práva k Předmětu koupě. 
 
S Předmětem koupě současně Kupující přebírá: 
  
- _____ ks klíčů od motorového člunu, 
- osvědčení o registraci vozidla část I. č. _____ („malý“ technický průkaz), 
- osvědčení o registraci vozidla část II. č. _____ („velký“ technický průkaz), 
- servisní knížka (je-li k dispozici) 
- vyplnit další příslušenství, které bude předáváno (pokud není, pak tuto odrážku 
vymazat) 
  

VIII. 
Další ujednání 

Prodávající a Kupující se zavazují poskytnout si navzájem veškerou součinnost nezbytnou 
k zajištění provedení změny údajů v příslušných registrech. 
  
Smluvní strany dále ujednávají, že kupující není oprávněn bezúplatně zcizit Předmět koupě 
třetí osobě, a to po dobu 3 let ode dne podpisu této Smlouvy. V případě porušení tohoto 
závazku kupujícího vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 120.000 Kč [bude 
rovna maximální kupní ceně]. 
 
Smluvní strany dále ujednávají, že kupující není po dobu 3 let ode dne podpisu této Smlouvy 
oprávněn Předmět koupě přenechat třetí osobě k užívání za účelem výprosy, výpůjčky, 



nájmu nebo pachtu. Tento zákaz se nevztahuje na užívání Předmětu koupě osobami se 
speciálním členstvím odvozeným od základního členství kupujícího v rámci prodávajícího. 
 
Smluvní strany v souladu s ust. § 2140 a násl. občanského zákoníku sjednávají předkupní 
právo prodávajícího pro případ, hodlal-li by kupující Předmět koupě úplatně zcizit třetí osobě. 
Toto předkupní právo se sjednává na dobu 3 let ode dne podpisu této Smlouvy. 
 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

Tato Smlouva byla uzavřena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 
po jednom.  
  
Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 
  
 
V ____________ dne _____________ 
  
  
  
 
 
     ____________________________                         ______________________________ 
                        Prodávající                                                             Kupující 


