
KUPNÍ SMLOUVA NA AUTOMOBIL 
dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

  
jméno a příjmení:    ____________________ 

bytem:      ____________________ 

rodné číslo:     ____________________ 

(dále „prodávající“) 

a 

jméno a příjmení:   ____________________ 

bytem:      ____________________ 

rodné číslo:     ____________________ 

(dále „kupující“) 

 Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže uvedeného osobního motorového vozidla (dále 
„automobil“), na němž neváznou žádná práva třetích osob, ani jiná omezení, která by bránila převedení 
vlastnického práva k automobilu z prodávajícího na kupujícího.  

 Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného automobilu: 

a) Tovární značka a model:     ______________________________________________; 

b) Identifikační číslo (VIN):      ______________________________________________; 

c) Barva:           ______________________________________________; 

d) Rok výroby:         ______________________________________________; 

e) Počet ujetých kilometrů       ______________________________________________ Km,  

který odpovídá skutečnému počtu najetých Km; 

f) Registrační značka:       ______________________________________________; 

g) Číslo velkého technického průkazu:  ______________________________________________; 

h) Počet klíčů         ______________________________________________; 

i) Stav automobilu a jeho závady:   ______________________________________________; 

______________________________________________; 

______________________________________________; 

______________________________________________; 

______________________________________________; 

j) Příslušenství automobilu:     ______________________________________________; 

 Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu výše uvedený automobil 
společně s jeho příslušenstvím a kupující tento automobil kupuje do svého výlučného vlastnictví, a to za 
dohodnutou kupní cenu ve výši ____________________,- Kč (slovy: _______________________________ 
korun českých). 

 Kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu automobilu v hotovosti při podpisu této smlouvy, což strany 
potvrzují vlastnoručními podpisy této smlouvy  

 Zaplacením kupní ceny přechází na kupujícího vlastnické právo k automobilu. 

 Kupující přebírá od prodávajícího automobil při uzavření této smlouvy a nebezpečí škody na automobilu tak 
na kupujícího přechází předáním a převzetím automobilu. 



 Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady automobilu, na něž by kupujícího neupozornil. 

 Kupující prohlašuje, že s automobilem byla uskutečněna zkušební jízda, je srozuměn s tím, že automobil je 
užívaná věc a řádně a odpovědným způsobem se seznámil s technickým stavem automobilu a v tomto stavu 
jej nabývá do svého vlastnictví.  

 Prodávající a kupující společně bezprostředně po podpisu této smlouvy provedou odhlášení vozidla z 
evidence motorových vozidel a zajistí jeho převod na kupujícího a prodávající předá kupujícímu doklady od 
automobilu v podobě velkého a malého technického průkazu a případně další doklady nutné k řádnému 
provozu automobilu. 

(poznámka: samotný převod může provést také sám prodávající nebo sám kupující, po podpisu smlouvy, 
k čemuž si strany vystaví plnou moc pro samotný přepis) 

 Kupující bere na vědomí, že prodávající bezprostředně po podpisu smlouvy zruší pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem motorového vozidla a kupující je tedy povinen bezodkladně automobil pojistit, 
a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy. 

 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá ve dvou 
vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 

V ___________, dne ____________.    V ___________, dne ____________. 

 

 

 

 

____________________       ____________________ 

Vlastnoruční podpis prodávajícího     Vlastnoruční podpis kupujícího 

 


