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Kupní smlouva o prodeji speciálního automobilu  

 

Čl. I. Smluvní strany 

 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. 

Se sídlem:   Revoluční 3088/26, 401 11 Ústí nad Labem 

Zastupující:   Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel společnosti 

IČO:    25013891 

DIČ:    CZ 25013891 

 Zápis v OR:   u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945  

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu:  117397443/0300 

dále jen „prodávající“ 

a 

DYSK, spol. s r.o. 

Se sídlem:   Okružní 228, 435 13 Meziboří 

Zastupující:   Jan Řehák, jednatel 

IČO:    47287888 

DIČ:    CZ 47287888 

Zápis v OR:   u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C , vložka 3282 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu:  286709807/0300 

dále jen „kupující“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu:  

 

Čl. II. Prohlášení prodávajícího 

Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávaného speciálního automobilu 

uvedeného v čl. III této smlouvy.  
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Čl. III. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného speciálního automobilu plošinového: 

 Tovární značky NISSAN 

 Kategorie N2 

 Typ model L- 80.09/3 

 výrobce NISSAN BARCELÓNA, ŠPANĚLSKO 

 Barva vozidla červená -základní 

 Identifikační číslo vozidla (VIN) VSKL8034SNB354654 

 Zdvihový objem motoru 3990 cm³ 

 Registrační značka vozidla 9U35772 

 Číslo velkého technického průkazu UI 867564 

 Datum první registrace vozidla 22. 12. 1992 

 STK platná do 21. 03. 2019 

 Stav tachometru ke dni podpisu této smlouvy 223 605 km 

 Počet klíčů dva 

 Příslušenství automobilu povinná výbava vozidla 

Výše uvedený speciální automobil je osazen schválenou dostavbou – pojízdnou pohyblivou plošinou 

určenou pro činnost na trakčním vedení pod napětím – PN -250, výrobce Benešovské strojírny a. 

s., Benešov, s nosností 250 Kg (3 osoby + materiál), maximálním vyložením od osy otáčení: 2500 

mm a zdvihem max./min. 5300/3210 mm, která je také předmět převodu dle této smlouvy.  

Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu výše uvedený 

speciální automobil plošinový společně s osazenou schválenou dostavbou – pojízdnou pohyblivou 

plošinou určenou pro činnost na trakčním vedení pod napětím – PN – 250 (,,dále jen vše jako 

speciální automobil“) a kupující tento speciální automobil za dohodnutou kupní cenu kupuje do 

svého výlučného vlastnictví.  

 

Čl. IV.  Kupní cena   

Dohodnutá cena prodávaného speciálního automobilu včetně příslušenství činí  

 51.000,- Kč bez DPH (slovy padesátjednatisíc korun českých), tj. 61.710,- Kč  včetně DPH 

(slovy šedesátjednatisícsedmsetdeset korun českých).  

 

Kupní cenu kupující zaplatí převodem na bankovní účet prodávajícího vedený u Československé 

obchodní banky, a.s. číslo účtu:  117397443/0300 do 15 dnů od podpisu této smlouvy, před 

registrací převodu vlastnického práva u příslušného orgánu státní správy. K zaplacení kupní ceny 

podle této smlouvy dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího.   
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Správní  a ekologický poplatek za přepis vozidla hradí kupující.   

 

Čl. V.  Prohlášení prodávajícího 

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného speciálního 

automobilu, na které by kupujícího neupozornil. 

Prodávající se zavazuje  po připsání kupní ceny na účet prodávajícího předat speciální automobil 

specifikovaný v čl. III této smlouvy společně s jeho příslušenstvím spolu s  doklady od vozidla 

(technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla). Převzetí bude stvrzeno písemným protokolem. 

 

Čl. VI.  Prohlášení kupujícího 

Kupující se zavazuje speciální automobil společně s jeho příslušenstvím převzít a v souladu se 

smlouvou současně stvrdit jeho převzetí  podle  čl. V. smlouvy. 

Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem prodávaného 

speciálního automobilu, a že byl upozorněn na všechny závady, které jsou prodávajícímu známy. 

Kupující je povinen zajistit změny v evidenci motorových vozidel. 

 

Čl. VII. Ostatní ujednání 

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci.  

Prodávající se zavazuje provést odhlášení předmětného vozidla na kupujícího z evidence 

motorových vozidel a to nejpozději do pěti pracovních dnů od připsání kupní ceny na účet 

prodávajícího a předat kupujícímu doklady od speciálního automobilu (technický průkaz, osvědčení 

o registraci vozidla), které z důvodu přehlášení nemohl předat při podpisu smlouvy.  

Správní a ekologický poplatek za přepis speciálního automobilu hradí kupující. 

Prodávající si sjednává výhradu vlastnického práva k předmětu koupě. Smluvní strany se dohodly, 

že předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení celé kupní ceny uvedené v čl. IV ve vlastnictví 

prodávajícího.  Zaplacením kupní ceny uvedené v čl. IV této smlouvy, přechází na kupujícího 

vlastnické právo prodávaného speciálního automobilu. 

 

Čl. VIII. Ochrana osobních údajů 

Povinnosti smluvních stran 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 – Obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů (dále jen „Nařízení“) budou smluvní strany osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a 

v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy. Osobních údaje budou smluvními stranami 

zlikvidovány, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovány, tj. po ukončení smluvního vztahu nebo 

po splnění právní povinnosti. 
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Smluvní strany prohlašují, že osobní údaje budou zpracovány manuálně v písemné formě a pomocí 

výpočetní techniky, a to vlastními zaměstnanci, kteří se písemně zavázali v souladu s Nařízením 

k povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž 

zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany zajistí sdělení, která jsou uvedena v částích 13 a 14 Nařízení. Smluvní strany dále 

zajistí veškerá sdělení podle čl. 15-22 a 34 Nařízení o zpracování. Tyto informace smluvní strany 

sdělí písemně nebo jinými prostředky vč. elektronickými. 

Smluvní strany mají vyvinutý interní mechanismus, aby bez zbytečného odkladu do jednoho měsíce 

od obdržení žádosti subjekt údajů o informace, poskytnul subjektu údajů informace podle čl. 15 - 

22. Nařízení. 

Smluvní strany se zavazují, že přijmou s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, 

povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným 

rizikům pro práva a svobody subjekty údajů vhodná technická a organizační opatření, aby vyloučily 

možnost neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, zejména: 

 poučí své zaměstnance o jejich dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat,  

aby nedošlo k porušení zabezpečení ochrany osobních údajů; 

 budou osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech; 

 osobní údaje v elektronické podobě budou uchovávat na zabezpečených serverech  

nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci na 

základě přístupových kódů či hesel; 

 zajistí na žádost dálkový přenos osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně 

nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích. 

Smluvní strany prohlašují, že osobní údaje nebudou nikomu předány ani zpřístupněny  

bez předešlého souhlasu. 

Smluvní strany mají právo požadovat informaci, jaké osobní údaje se zpracovávají, k jakému účelu 

dochází k jejich zpracování. Dále mají právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, právo na doplnění či opravu nebo výmaz osobních údajů.  

V případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údaje mají 

Smluvní strany právo se obrátit na dozorový úřad.  

Smluvní strany si odpovídají vzájemně za škody způsobené v důsledku porušení povinností jim 

uložených Nařízením nebo touto Smlouvou, zejména je-li v důsledku porušení povinností jedna ze 

smluvních stran povinna uhradit náhradu škody nebo nemajetkové újmy subjektu osobních údajů či 

pokutu ÚOOÚ ve výši 100 % včetně penále, správních a všech dalších poplatků. 

Smluvní strany jsou povinny druhé smluvní straně neprodleně oznámit každý případ porušení 

zabezpečení osobních údajů, který v souvislosti se zpracováním zjistí, a to telefonicky: DpmÚL na 

číslo 475 258 118/475 258 113 a na emailovou adresu info@dpmul.cz , druhá smluvní strana na 

tel. číslo 774 807 860 a na emailovou adresu rehak.ml@dysk.cz.  V oznámení musí smluvní strany 

uvést veškeré informace dle čl. 33, odst. 3 Nařízení, které mu jsou známy.  

Kontakt na pověřence ochrany osobních údajů DPmÚL je k dispozici na www.dpmul.cz/záložka GDPR. 

Kontakt na pověřence druhé smluvní strany: skopkova@dysk.cz. 

mailto:info@dpmul.cz
http://www.dpmul.cz/záložka
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Smluvní strany jsou i po zániku Smlouvy povinni dodržovat veškeré povinnosti plynoucí jim 

z Nařízení, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji. 

 

Čl. IV.  Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem 

přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.  

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

V případě povinnosti zveřejnění této smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den 

zveřejnění. 

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne………………………    

 

 

 

 

…………………………….                                                             ……………………………………..                                                 

Ing. Libor Turek, Ph.D.          Jan Řehák  

Výkonný ředitel společnosti          Jednatel 

prodávající                                                                             kupující 

 

 

 

 

 

 


