
Sprav a krkouošského národního parku 
se sídlem: Dobrovského 3, 543 1 ! Vrchlabí 
zastoupená ředitelem IMiDr. Rubínem Bdhmseltcm 
1< i >: 00088455 I)1C . (. 700088455 

(dale jen ..prodávající**)

íl 1 \\ A.s.r.o.
se sídlem Brudecka / 8.468 22 /elcznv Brod 
1( O: 2 2 70004 s .Dle ( 722799648

(dale jen kupující**)

u/a\ nají podle § 2o"') a ná>l. zákona e. 89 2012 Sb.. občanský zákoník (dále jen ..zákon č. 80 2012 Sb.’*> a 
podle zakona é. 21l> 2000 Sb.. o majetku České republik) a jejím vystupováni v právních vztazích, ve zněni 
pozdějších předpisu (dale jen ..zákon ě. 219/2000 Sb."). tuto

KUPNÍ SMLOi: VU 
i . S M L .1 -22-5/202 0

či. i.

1 e eska republika je vlastníkem mže uvedené movité věci:

Nákladní automobil Toyota LAND C Rl ISF.R 
HA: 3111 6235

 
rok výrob). 2006
prv ní registrace v o/idla: 21.12.2006 ( K
zdvih, objem 4164 cm\ palivo NM.mux. vý kon 96 4 000 ot .[min ]. 
výrobce: Toyota Motor Company. Ale HI-KLN, Japonsko 
barva : bílá , provozní hmotnost n 200 kg

Ihc-mý popis '■tavil vozidla je uveden ve znaleckém posudku é.4302 2019 ze dne 
9í i 1.2019,\y pr.no\ mém panem loseiem Metelkou, znalcem v oboru.

Doklad) piedávanc s vozidlem: osvědčení o registraci vozidla, znaleekv posudek ě.4302 2019. 
technický průkaz 

(dále jen „převáděný majetek**).

2 Prodávající je přidusit) hospodařit s pievadéným majetkem.

latu kupní smlouva je uz.a\ iraua na zaklade v v bórového nzem. které vyhlásil prodávající dne 
2u.l2.2019 zn.KRNAP OSM 40 2019.



C l. II.

Prodávající pfc\adi touto smlouvou kupujícímu vlastnické právo k převáděnčmu majetku, 
•a lo /a kupní cenu stanovenou v Ol. li odsi. 2. této smlouw. Kupující toto právo za kupní cenu 
uvedenou v č. II. odst. 2. této smlouvy přijímá.

2. Kupní cena za převáděn) majetek, ve smv slu od-a I. tohoto článku, činí 253.000,-Kč vč.DPII.
(slovy: dv ěsíépadesalintisíckorun českýchi.

'v Dnem splatnosti se ro/nmi den připsání uvedené kupní eenv na účet prodávajícího a to na základě 
vystavené faktury C\ 2000120008. Zaplacení kupní eenv v její plné v vši je podmínkou pro předání 
převáděného majetku.

•!. Vlastnické právo přejde na kupujícího okamžikem zaplacení kupní eenv a to dnem převzetí 
převáděného majetku. Dnem předání a picv/ctt převáděného majetku přechází na kupujícího 
nebezpečí škod} na íomlo majetku.

ČI. III.
1. Kupující prohlašuje, že bere na vědomí skutečnost, že jde o věc použitou a uznává podstatné 

opotřebení převáděného majetku

2. Na základě předchozích ustanovení se strain dohodly, že prodávající neodpovídá za vadv 
převáděného majetku, neboť jde o věc použitou.

ČI. IV.

Prodávající prohlašuje, že mu není známo, že b\ na převáděném majetku vázla nějaká omezení, závazkv či 
právní vady.

ČI. V.

Kupující prohlašuje, že je mu současné stav převáděného majetku dobře znám. Kupujici rovněž prohlašuje, 
ze nemá žádné dluliv vůči siat.ii a je schopen dodržet své závazkv vvplvvajicí z léto smlouvy, zejména 
zaplatit včas a řádně kupní cenu.

ČI. VI.

Kupující je povinen bezodkladně písemně oznámit prodávajícímu veškeré skutečnosti, které mají nebo bv 
mohlv mít vliv na převod vlastnického práva k převáděnému majetku podle této smlouvy, zejména pak 
skutečnosti, které se dotvkaji povinnosti zaplaceni kupní ceny. lato povinnost kupujícího trvá až do 
okamžiku zaplaceni kupní eenv s příslušenstvím.

ČI. VII.

1. t činnosti tato smlouva nabývá dnem zveřejněl!i v registru smluv a lo dle ustanoveni § 6 odst. ! zákonu 
c. 3 10 2015 Sb.. u zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv.

2. Smluvní sírany se dohodli, že zveřejněni této smlouw a její zaslání do registru smluv zajisti 
prodávající.

5. Smluvní strnuv sc dohodiv, že nent-li v teto smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva 
a povinnosti smluvních stran zákonem č. HO 2()I2 Sb. a zákonem é. 210 2000 Sb. i.

i. Smluvní stran} se dohodl}, že jakékoliv změti} a doplňkv této smlouvy jsou možné pouze písemnou 
formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupné číslovaných dodatku smlouvv.



5. Nnluvm strany sc dohodly. ze přepravu prováděného majetku / mista ulo/em m zajistí kupujici na své 
na klady.

n (i předám a převzetí picvuděneho majetku bude me/i smluv nimi stranami .sepsán předávací protokol, 
\ i.unci předávaní vozidla dojde \e spolupráci prodavajiciho a kupujícího k přehlášeni vozidla v 
evidenci vozidel. Náklady spojeně s převodem hradí kupující.

kupuud souhlasí tím. aby prodávající po dobu trvaní smlouvy zpracovávalo jeho osobní údaje 
uvedeno ve smlouvě a údaje o smlouvě pro účely archivace eí připadne kontrolní činnosti nebo pro 
neciv vvplvvajiei z obecně platineh právních předpisu Dale svým podpisem uděluje souhlas ke 
zpracování svých osobních údajů ve v v se uvedeném ro/saltu a pro výše uvedené uěelv po dobu 
nczbvtnC nutnou.

n. Kupujici be/vy hradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametru smlouvy včetně 
v v se kupní eenv v souladu s příslušnými právními předpisy.

A lato smlouva je vyliolovcna ve dvou stejnopisech, ku/dá zc smluvních strun obdrží po jednom 
v v hotoveni.

‘smluvní strany prohlašuji, ze tuh- smlouvu uzavřely svobodné a vazně, nikoliv z přinuceni nebo omylu. Na
důkaz toho připojují s\é vlastnoruční podpisy

Vrchlabí dne 7.1.2020

bh.Dr. Robin Boímiseh 
icditel Správy K.RNAP

II IfA.s.r.o, 
/eleznv li rod

Za správnost:

č. 05:
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