
kupNí snnlouvn

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ustanovení §2079 a nás]. zákona č.89|2OL2 Sb., občanského zákoníku

!.

Smluvní strany

Prodávající:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka L278
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434,760 OtZlín
lČ: 621,82t37
DlČ: C762182t37
Bankovníspojení: číslo účtu 14o0o12339, kód banky 0800, Česká spořitelna a.s.

a

Kupující:

PWJ s.r.o.
jejímž jménem jedná pan Tomáš Janů, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 109940
Sídlo: Obeciny Vll 3605, 760 01,Zlín
lČ: 0773453!

ll.
Předmět smlouvy

1. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu
osobníautomobil:

tovární značka, typ: Škoda yeti

registrační značka: 477 3306
číslo karoserie (VlN): TMBLD75L3C603700B

(dóle též jen ,,předmět smlouvy") a kupující tento automobil za dohodnutých podmínek
kupuje do svého výlučného vlastnictví. Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavřenítéto kupní
smlouvy je mu předmět smlouvy, který je výlučným vlastnictvím Zlínského kraje, řádně
svěřen k hospodaření a že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít.

2. Osobní automobil, který je předmětem smlouvy, je ojetý, a jeho stav včetně počtu
ujetých kilometrů a případných vad je podrobně popsán ve znaleckém posudku
č.68105/2020 ze dne 1-5.5,2020 vypracovaném znalcem lng. Ladislavem Kašparem. Kupující

kupNí snnlouvn

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ustanovení §2079 a nás]. zákona č.89|2OL2 Sb., občanského zákoníku

!.

Smluvní strany

Prodávající:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka L278
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434,760 OtZlín
lČ: 621,82t37
DlČ: C762182t37
Bankovníspojení: číslo účtu 14o0o12339, kód banky 0800, Česká spořitelna a.s.

a

Kupující:

PWJ s.r.o.
jejímž jménem jedná pan Tomáš Janů, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 109940
Sídlo: Obeciny Vll 3605, 760 01,Zlín
lČ: 0773453!

ll.
Předmět smlouvy

1. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu
osobníautomobil:

tovární značka, typ: Škoda yeti

registrační značka: 477 3306
číslo karoserie (VlN): TMBLD75L3C603700B

(dóle též jen ,,předmět smlouvy") a kupující tento automobil za dohodnutých podmínek
kupuje do svého výlučného vlastnictví. Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavřenítéto kupní
smlouvy je mu předmět smlouvy, který je výlučným vlastnictvím Zlínského kraje, řádně
svěřen k hospodaření a že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít.

2. Osobní automobil, který je předmětem smlouvy, je ojetý, a jeho stav včetně počtu
ujetých kilometrů a případných vad je podrobně popsán ve znaleckém posudku
č.68105/2020 ze dne 1-5.5,2020 vypracovaném znalcem lng. Ladislavem Kašparem. Kupující

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ustanovení §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Prodávající:

Zdravotnická záchranná Služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
jejímžjménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Brně, Oddíl Pr, vložka 1278
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
IČ: 62182137
[nčz c262182137
Bankovní Spojení: číslo účtu 1400012339, kód banky 0800, Česká Spořitelna a.S.

Kupující:

PWJ s.r.o.
jejímž jménem jedná pan Tomáš Janů, jednatel
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Brně, Oddíl C, vložka 109940
Sídlo: Obeciny Vll 3605, 760 01 Zlín
IČ: 07734531

lI.
Předmět smlouvy

1. Prodávající touto Smlouvou a Za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu
Osobní automobil:

tovární Značka, typ: Škoda Yeti
registrační Značka: 4Z7 3306
Číslo karoserie (VIN): TMBLD75L3C6037008

(dá/e též jen „předmět smlouvy") a kupující tento automobil Za dohodnutých podmínek
kupuje do svého výlučného vlastnictví. Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření této kupní
smlouvy je mu předmět Smlouvy, který je výlučným vlastnictvím Zlínského kraje, řádně
Svěřen k hospodaření a že je Oprávněn tuto smlouvu uzavřít.

2. Osobní automobil, který je předmětem Smlouvy, je Ojetý, a jeho stav včetně počtu
ujetých kilometrů a případných vad je podrobně popsán ve Znaleckém posudku
č. 68/05/2020 Ze dne 15.5.2020 vypracovaném Znalcem lng. Ladislavem Kašparem. Kupující



byl seznámen se stavem předmětu smlouvy, řádně si jej prohlédnul a v tomto stavu jej

kupuje.

3. Kupující se zavazuje zaplatit za předmět smlouvy kupní cenu ve výši a za podmínek
sjednaných včlánku lll. této smlouvy a předmět smlouvy vdobě stanovené touto sm|ouvou
převzít.

!l!.

Cena a platební podmínky

1. Kupní cena prodávaného osobního automobilu uvedeného v článku l. této smlouvy je

smluvními stranami sjednána ve výši:

===§J.QQQ,_ Kč vč. DPH

(Slovy: šedesáttřitisíckorunčeských).

2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto
článku v plné výši hotově.

3. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující podstatně
poruší některou ze svých povinností vyplývajících ztéto smlouvy. Za podstatné porušení
povinnosti kupujícího se považuje zejména, nikoliv však výlučně, prodlení kupujícího se
zaplacením sjednané kupní ceny přesahující 10 kalendářních dnů.

IV.

Předání předmětu smIouvy

1,. Prodávajícípředá kupujícímu předmět smlouvy a kupující předmět smlouvy převezme

nejpozději do 10 dnů ode dne zaplacení celé částky sjednané kupní ceny prodávajícímu.

Předání předmětu smlouvy kupujícímu se uskuteční v prostorách prodávajícího ve Zlíně,

Peroutkovo nábřeží 434,

2. Prodávající poskytne kupujícímu po předání předmětu smlouvy souČinnost potřebnou

k provedenízápisu změn vlastníka a provozovatele vozidla v Registru vozidel.

3, o předánía převzetí předmětu smlouvy bude sepsán a smluvními stranami podepsán
předávacíprotokol.

4, Dnem předání předmětu smlouvy kupujícímu se kupující stává výlučným vlastníkem
předmětu smlouvy a přechází na něj nebezpečíškody na prodané věci.

V.
Povinnosti kupujícího

Kupujícíse zavazuje na své náklady a bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu smlouvy
odstranit z vozidla označení prodávajícího a grafické označení vozidla zdravotnické

byl seznámen se stavem předmětu smlouvy, řádně si jej prohlédnul a v tomto stavu jej

kupuje.

3. Kupující se zavazuje zaplatit za předmět smlouvy kupní cenu ve výši a za podmínek
sjednaných včlánku lll. této smlouvy a předmět smlouvy vdobě stanovené touto sm|ouvou
převzít.

!l!.

Cena a platební podmínky

1. Kupní cena prodávaného osobního automobilu uvedeného v článku l. této smlouvy je

smluvními stranami sjednána ve výši:

===§J.QQQ,_ Kč vč. DPH

(Slovy: šedesáttřitisíckorunčeských).

2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto
článku v plné výši hotově.

3. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující podstatně
poruší některou ze svých povinností vyplývajících ztéto smlouvy. Za podstatné porušení
povinnosti kupujícího se považuje zejména, nikoliv však výlučně, prodlení kupujícího se
zaplacením sjednané kupní ceny přesahující 10 kalendářních dnů.

IV.

Předání předmětu smIouvy

1,. Prodávajícípředá kupujícímu předmět smlouvy a kupující předmět smlouvy převezme

nejpozději do 10 dnů ode dne zaplacení celé částky sjednané kupní ceny prodávajícímu.

Předání předmětu smlouvy kupujícímu se uskuteční v prostorách prodávajícího ve Zlíně,

Peroutkovo nábřeží 434,

2. Prodávající poskytne kupujícímu po předání předmětu smlouvy souČinnost potřebnou

k provedenízápisu změn vlastníka a provozovatele vozidla v Registru vozidel.

3, o předánía převzetí předmětu smlouvy bude sepsán a smluvními stranami podepsán
předávacíprotokol.

4, Dnem předání předmětu smlouvy kupujícímu se kupující stává výlučným vlastníkem
předmětu smlouvy a přechází na něj nebezpečíškody na prodané věci.

V.
Povinnosti kupujícího

Kupujícíse zavazuje na své náklady a bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu smlouvy
odstranit z vozidla označení prodávajícího a grafické označení vozidla zdravotnické

byl Seznámen Se stavem předmětu Smlouvy, řádně Si jej prohlédnul a vtomto stavu jej
kupuje.

3. Kupující Se Zavazuje Zaplatit Za předmět Smlouvy kupní cenu ve výši a Za podmínek
Sjednaných v článku III. této Smlouvy a předmět Smlouvy v době stanovené touto Smlouvou
převzít.

Ill.

Cena a platební podmínky

1. Kupní cena prodávaného osobního automobilu uvedeného v článku I. této Smlouvy je
Smluvními stranami sjednána ve výši:

===63.000,- Kč vč. DPH

(Slovy: šedesáttřitisíckorunčeSkých).

2. Kupující se Zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto
článku v plné výši hotově.

3. Prodávající je oprávněn od této Smlouvy Odstoupit v případě, že kupující podstatně
poruší některou Ze svých povinností vyplývajících Ztéto Smlouvy. Za podstatné porušení
povinnosti kupujícího se považuje Zejména, nikoliv však výlučně, prodlení kupujícího se
Zaplacením sjednané kupní ceny přesahující 10 kalendářních dnů.

IV.
Předání předmětu smlouvy

1. Prodávající předá kupujícímu předmět smlouvy a kupující předmět smlouvy převezme
nejpozději do 10 dnů ode dne Zaplacení celé částky sjednané kupní ceny prodávajícímu.
Předání předmětu Smlouvy kupujícímu se uskuteční vprostorách prodávajícího ve Zlíně,
Peroutkovo nábřeží 434.

2. Prodávající poskytne kupujícímu po předání předmětu smlouvy součinnost potřebnou
k provedení Zápisu Změn vlastníka a provozovatele vozidla v Registru vozidel.

3. O předání a převzetí předmětu Smlouvy bude Sepsán a Smluvními Stranami podepsán
předávací protokol.

4. Dnem předání předmětu Smlouvy kupujícímu se kupující stává výlučnym vlastníkem
předmětu Smlouvy a přechází na něj nebezpečí škody na prodané věci.

V.
Povinnosti kupujícího

Kupující Se Zavazuje na Své náklady a bez Zbytečného odkladu po převzetí předmětu smlouvy
odstranit Z vozidla označení prodávajícího a grafické označení vozidla Zdravotnické



záchranné služby dle
v silničním provozu.
Kupující se zavazuje na

odborně demontovat
prodávajícímu.

vyhlášky č. 296l20L2 Sb., pokud bude předmět smlouvy užíván

své náklady a bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu smlouvy
z vozidla světelné a zvukové výstražné zařízení a toto vrátit

Vl.
Závěrečná ujednání

1,. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami,

3. Kupující není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za prodávajícím vůči
pohledávkám prodávajícího za kupujícím, ledaže jde o pohledávky kupujícího vůči
prodávajícímu, které byly přiznány pravomocným rozhodnutím soudu.

4. Tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývající, se
řídí českým právem, s výjimkou kolizních ustanovení a s výjimkou Vídeňské úmluvy o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona
č.89l20L2 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany sjednaly, že veškeré
spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodařilo odstranit vzájemným
jednáním smluvních stran, budou rozhodnuty věcně příslušnými soudy v České republice,
přičemž místní příslušnost soudu se určípodle sídla prodávajícího.

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s

nímž souhlasí a nemají vůči němu žádné námitky a tuto smlouvu podepisují jako projev

svobodné, vážné, nijak nepředstírané vůle.

Ve Zlíně dne 
'[, 

'; , 2t,- t,, Ve Zlíně

v.

Prodávající
zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, přísp. organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel

Kupující
PWJ s.r.o,
Tomáš Janů

'it a, J
4/,u(

záchranné služby dle
v silničním provozu.
Kupující se zavazuje na

odborně demontovat
prodávajícímu.

vyhlášky č. 296l20L2 Sb., pokud bude předmět smlouvy užíván

své náklady a bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu smlouvy
z vozidla světelné a zvukové výstražné zařízení a toto vrátit

Vl.
Závěrečná ujednání

1,. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami,

3. Kupující není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za prodávajícím vůči
pohledávkám prodávajícího za kupujícím, ledaže jde o pohledávky kupujícího vůči
prodávajícímu, které byly přiznány pravomocným rozhodnutím soudu.

4. Tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývající, se
řídí českým právem, s výjimkou kolizních ustanovení a s výjimkou Vídeňské úmluvy o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona
č.89l20L2 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany sjednaly, že veškeré
spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodařilo odstranit vzájemným
jednáním smluvních stran, budou rozhodnuty věcně příslušnými soudy v České republice,
přičemž místní příslušnost soudu se určípodle sídla prodávajícího.

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s

nímž souhlasí a nemají vůči němu žádné námitky a tuto smlouvu podepisují jako projev

svobodné, vážné, nijak nepředstírané vůle.

Ve Zlíně dne 
'[, 

'; , 2t,- t,, Ve Zlíně

v.

Prodávající
zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, přísp. organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel

Kupující
PWJ s.r.o,
Tomáš Janů

'it a, J
4/,u(

v vZáchranné Služby dle vyhlásky c. 296/2012 Sb., pokud bude předmět Smlouvy užíván
v Silničním provozu.
Kupující se zavazuje na Své náklady a bez Zbytečného odkladu po převzetí předmětu Smlouvy
Odborně demontovat Zvozidla Světelné a Zvukové výstražné Zařízení a toto vrátit
prodávajícímu.

VI.
Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, Znichž každá Ze
Smluvních Stran obdrží po jednom.

2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními
Stranami.

3. Kupující není Oprávněn jednostranně započíst Své pohledávky Za prodávajícím vůči
pohledávkám prodávajícího Za kupujícím, ledaže jde o pohledávky kupujícího vůči
prodávajícímu, které byly přiznány pravomocným rozhodnutím Soudu.

4. Tato Smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti Smluvních stran Z ní vyplývající, Se
řídí českým právem, S výjimkou koliZních ustanovení a S výjimkou Vídeňské úmluvy o
Smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Zejména pak příslušnými ustanoveními Zákona
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném Znění. Smluvní strany Sjednaly, že veškeré
Spory vzniklé Z této Smlouvy nebo v Souvislosti S ní, které Se nepodařilo odstranit vzájemným
jednáním smluvních stran, budou rozhodnuty věcně příslušnými Soudy vČeské republice,
přičemž místní příslušnost Soudu Se určí podle Sídla prodávajícího.

5. Smluvní strany prohlašují, že Si smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s
nímž souhlasí a nemají vůči němu žádné námitky a tuto Smlouvu podepisují jako projev
svobodné, vážné, nijak nepředstírané vůle.

'7, ‹'f›l v 'V v či 4, , I vVe Zlıne dne LL“ ° f Lvi/U Ve Zlıne

//
. , . E 4 a,. -1/ ..............

Prodávající Kupující
Zdravotnická Záchranná Služba ,fPWJ S.r.o.
Zlínského kraje, přísp. organizace Tomáš Janů
JUDr. Josef Valenta
ředitel

josef.sykora
Obdélník

josef.sykora
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zDRAvoTNlcKÁ zÁcnnnruruÁ služnn zlínsrÉno KRAJE

příspěvková organ izace

PŘeOÁVACÍ PROTOKOL

Dne 20.5.2O2O jsem převzal osobnívozidlo Škoda Veti

Vl N : TM BLD75L3C6037008

RZz 4Z7 33O6

K vozidlu jsem předal:

- klíče od vozidla 2 ks
- TP č.: UE624011
- Osvědčení o registraci vozidla č.: UAJ4O6235
- stav km: ].52611

Ve Zlíně 20.5.2020

Tel,+420 577 056 935
tax +420 577 056 91B

www. zz szk. cz, e-mai|. se kr et a r í at@ zz sz k, cz,

Převzal:

Tomáš Janů

Peroutkovo nábř. 434, 760 01 ZLlN
Éo azl az nl

zapsána v obchodním rejstřiku vedeném u KS v Brně v oddilu Pr, vIožce čisIo 1278

Martin Konečný

,/
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PŘeOÁVACÍ PROTOKOL
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ZDRAVOTNICKÁ zÁcHRANNÁ SLUŽBA zLíNSKÉHo kRAJE

příspěvková organizace

PŘEDÁvAcí PROTOKOL

Dne 20.5.2020 jsem převzal osobní vozidlo Škoda Yeti

VIN: TIVIBLD75L3C6037008

RZ: 4Z7 3306

K vozidlu jsem předal:

- klíče Od vozidla 2 ks
- TP Č.: UE624011
- Osvědčení O registraci vozidla Č.: UAJ406235
- Stav km: 152611

Ve Zlíně 20.5.2020

Předal: Převzal:

Martin Konečný Tomáš Janů
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