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Kupní smlouva - prodej vozidel 

č. E650-S- 537/2019  

uzavřená dle ustanovení § 2079 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

mezi smluvními stranami 

Prodávající:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

Sídlo:  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ:  709 94 234  

DIČ:  CZ70994234 

Zapsaná:   v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 
48384 

Zastoupená:  xxx  

Bankovní spojení: xxx 

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

 Železničářská 1386/31 

 400 03 Ústí nad Labem     

Kontaktní osoba:  xxx 

   

(dále jen „prodávající“)    
 

a 

 

Kupující:  AMC plant s.r.o.  

Sídlo:            č.p. 19, 503 27 Radíkovice   

IČ:              27552349 

DIČ:           CZ27552349 

Zapsaná:                   v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 25702 

 

Zastoupená: Karlem Štochlem, jednatelem společnosti 
 

(dále jen „kupující“)  

I. Úvodní ustanovení  
1.1 Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem osobních automobilů značek Škoda Fabia, Octavia , 

RZ: 6A75532, VIN kód TMBPW46Y464622023, rok výroby: 2006, Škoda Fabia                                     

7A31712, VIN kód TMBEF21Z672132546, rok výroby: 2007, Škoda Octavia                                

5A78275, VIN kód TMBJC46Y464559651, rok výroby: 2006, Škoda Fabia Kombi                      

5A78276, VIN kód TMBJC46Y064559548, rok výroby: 2006, Škoda Fabia Kombi        

5A38431, VIN  kód TMBJC46Y664481423, rok výroby: 2005,  Škoda Fabia Kombi              

7A76601, VIN kód   TMBJHX26Y884016491 , rok výroby: 2007, Škoda Fabia Kombi         

8A08688, VIN kód TMBJX46Y684029110, rok výroby 2007, Škoda Fabia Kombi               
8A77807, VIN kód TMBBH25J583114746, rok výroby 2008, Škoda Fabia                             
4AM2084, VIN kód TMBDL21U068839551, rok výroby 2005, Škoda Octavia                      
(dále jen „věci“).  

1.2 Stav věcí odpovídá úměrně jejich stáří a počtu ujetých kilometrů. Vzhledem k počtu najetých 
kilometrů jsou některé součásti věcí opotřebovány.  
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1.3 Kupující prohlašuje, že si věc řádně a podrobně prohlédl a podpisem smlouvy potvrzuje, že její 
stav odpovídá výše uvedenému popisu. Žádné jiné viditelné poškození při vynaložení obvyklé 
pozornosti při uzavírání smlouvy smluvní strany, zejména pak kupující, neshledaly, a proto 

jej ani touto smlouvou nekonstatují.  

1.1 Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že je věc na základě shora uvedené specifikace 
dostatečně určitě a srozumitelně určena, zejména co do množství, druhu a kvality. 

II. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k věci z prodávajícího na kupujícího.  

2.2 Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených prodává za níže sjednanou kupní 
cenu kupujícímu věc a převádí na něho vlastnické právo k věci a kupující touto smlouvou 
a za podmínek v ní uvedených věc od prodávajícího kupuje za níže sjednanou kupní cenu a věc 

přijímá do svého vlastnictví. 

III. Kupní cena a platební podmínky 

3.1 Smluvní strany sjednávají kupní cenu věcí ve výši 173.100,- Kč (slovy: 
jednostotisícsedmdesáttřitisícsto korun ) bez DPH (RZ: 6A75532 17.000 Kč, RZ: 7A31712 
40.000 Kč, RZ: 5A78275 18.600 Kč, RZ: 5A78276 14.000 Kč, RZ: 5A38431 17.000 Kč, RZ: 

7A76601 17.000 Kč, RZ:8A08688 17.500,-Kč, RZ:8A77807 14.500,-Kč, 4AM2084 17.500,-
Kč). DPH bude stanoveno dle platného zákona o DPH. 

3.2  U vozidel definovaných v odst. 1 a 2 přechodných ustanovení zákona č. 87/2009 Sb. se dle 

odstavce č. 3 těchto přechodných ustanovení aplikuje osvobození od DPH dle § 62 ZDPH ve 
znění platném před datem účinnosti zákona 87/2009 Sb. 

3.3 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě faktury vystavené 
prodávajícím a předané kupujícímu při podpisu této smlouvy, což kupující podpisem smlouvy 

potvrzuje. 

3.4 Fakturu uhradí kupující v době její splatnosti na účet prodávajícího č 14606011/0710  

3.5 Smluvní strany si sjednávají, že jakékoli právo či povinnost vyplývající jim z titulu této 
smlouvy lze postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní 
strany. 

3.6 Úhradu poplatku za převod vozidel z kupujícího na prodávajícího na registru vozidel hradí 
kupující.  

IV. Předání věci a vlastnické právo 

4.1 Prodávající předá vozidla s doklady kupujícímu po úhradě kupní ceny, dle této smlouvy dne 

*****, což kupující podpisem smlouvy potvrzuje. Dále prodávající předává kupujícímu 
doklady vozidel potřebné ke splnění evidenční kontroly na STK. Kupující se zavazuje, že 
evidenční kontrolu vozidel provede ve lhůtě 5 pracovních dnů od převzetí vozidla. Kupující se 
zavazuje, že po řádné evidenční kontrole zašle prodávajícímu doklady od vozidla do 5 
pracovních dní od evidenční kontroly. 

4.2 Prodávající se zavazuje zaslat kupujícímu na adresu jeho sídla veškeré doklady prokazující 
vlastnictví věci a její převod na kupujícího (zejména však velké technické průkazy vozidel), 

nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení dokladů vozidla, po evidenční kontrole, od 
kupujícího. 

4.3 Podpisem této smlouvy a po úhradě celé kupní ceny věci, uděluje kupující prodávajícímu plnou 
moc k převodu vlastnického práva na registru vozidel.    
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4.4 Smluvní strany se dohodly, že k přechodu nebezpečí škody na věci z prodávajícího 
na kupujícího dojde okamžikem převzetí věci kupujícím.  

4.5 Smluvní strany se dohodly, že kupující nabývá vlastnické právo k věci okamžikem úhrady 
kupní ceny. Do té doby je věc ve vlastnictví prodávajícího. 

V. Odpovědnost za vady a záruka  
5.1 Kupující výslovně prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy osobně plně seznámil 

s technickým stavem věcí, bere na vědomí, že se jedná o věci použité, a výslovně souhlasí s tím, 
že prodávající neodpovídá za jakékoli vady věcí, ať už zjevné či skryté a že na věci neposkytuje 

žádnou záruku. 

VI. Závěrečná ustanovení  
6.1 Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, či stane-li 

se takovým v budoucnu, bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení, 
a nedotkne se to platnosti, účinnosti a vynutitelnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany 
se zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které v nejvyšší možné míře 
bude odpovídat účelu a obsahu vadného ustanovení. 

6.2 Tato smlouva musí být zveřejněna v registru smluv MVČR, protože prodávající je osobou 
povinnou ze zákona, proto nabývá platnosti dnem, kdy k němu připojí svůj podpis poslední ze 
smluvních stran, účinnosti pak dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude vyvěšena v Registru smluv MVČR 
prodávajícím. 

6.3 Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 
oběma smluvními stranami. 

6.4 Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích. Kupující si ponechá 1 výtisk a 2 výtisky obdrží 
prodávající. 

6.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání, že jsou s jejím obsahem plně srozuměny a že vyjadřuje 
jejich pravou, svobodnou, určitou a vážnou vůli. Dále prohlašují, že tato smlouva nebyla 
uzavřena pod nátlakem, v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz své pravé a 

svobodné vůle připojují k této smlouvě své podpisy. 

Přílohy: Faktura  

 

            Prodávající: 
   

    V Ústí nad Labem  dne 11.2.2019 

 

 

 

 

 

………………………………………. 
xxx 

      

                        Kupující: 
   

               V Hradci Králové  dne 11.2.2019

  

 

 

 

 

 

………………………………………. 
                             xxx
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