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Příloha - Vzor kupní smlouvy na prodej movitého majetku
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
se sídlem Truhlářská 360/3, Liberec II – Nové Město, 460 01 Liberec
IČ: 00526517
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem Pr. 784
zastoupena ředitelem Mgr. Jan Samšiňák
(dále jen „prodávající“)
a
XXXXX
se sídlem: xxx
IČ: xxx
Zastoupena: xxx
telefon: xxxx
(dále jen „kupující“)
tuto
kupnísmlouvu
na prodej movitého majetku
(dále jen „smlouva“)
I.
Prodávající je vlastníkem movitého majetku dle specifikace uvedené v příloze smlouvy, dále jen
„majetek“.
Majetek se nachází v katastrálním území xxx, přesné umístění zboží prodávající kupujícímu sdělil
a kupující prohlašuje, že jej zná.
II.
Kupující prohlašuje, že si materiál důkladně prohlédl a zkontroloval jeho druh, stav i množství.
Prodávající přenechává za úplatu materiál kupujícímu a ten jej přijímá „jak stojí a leží“. Prodávající za
těchto podmínek prodává materiál kupujícímu a ten je za těchto podmínek od prodávajícího kupuje.
III.
Kupní cena byla stanovena dohodou obou stran v celkové výši xxx Kč bez DPH (slovy: xxx korun
českých).28834461/0100 na základě vystaveného daňového dokladu, a to nejpozději do 5 dní ode
dne uzavření kupní smlouvy.
IV.
K dodání materiálu dochází zaplacením kupní ceny materiálu na bankovní účet prodávajícího, čímž
prodávající zároveň umožňuje kupujícímu s materiálem nakládat v místě jeho uložení a na kupujícího

Střední škola strojní, stavební a dopravní
Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace
Tel.: 488880382

e-mail: hornychova.marketa@sslbc.cz

přechází vlastnické právo k materiálu. S odvozem materiálu smí kupující začít teprve po přechodu
vlastnického práva. Odvoz materiálu provádí kupující na svůj náklad, nebezpečí a bez vlivu na
placenou cenu materiálu. Po odvozu materiálu je kupující povinen místo uložení zboží uklidit od
zbytků. Smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, smluvní strany
se dohodly na tom, že smlouvu zveřejňuje prodávající. V ostatním se práva a povinnosti smluvních
stran řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.
V.
Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a její obsah je jim srozumitelný.
Smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, prosté všeho omylu, nikoli v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany berou na vědomí způsob s nakládáním a zpracováním osobních údajů v režimu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o
ochraně osobních údajů a ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů.
Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Tato kupní smlouva byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních stejné právní síly a účinnosti, z nichž po
uzavření smlouvy obdrží prodávající a kupující po 1 vyhotovení.

V Liberci dne:
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