
SPRÁVA
ŽELEZNIC

GCUPNÍ SMLOUVA Č. E791-S 3281/2020, Č.J. 8218/2020-SŽ CTD-ÚP
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Prodávající: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
A 48384
sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ 70994234, DIČ CZ70994234
organizační složka: Centrum telematiky a diagnostiky (CTD) 
zastoupená Ing. Petrem Madlem, ředitelem CTD 
bankovní spojení: ....................... ............................

Kupující: Jan Blahovec
místo podnikání: Družstevní 267, 267 06 Hýskov 
IČ 43124593, DIČ CZ7203260636
bankovní spojení: ............................................................... 
.............................................. ....................

Předmět koupě
1.1. Předmětem koupě je zrušený železniční skladišťní vůz pro zkušebnu barev, přestavěný ze 

služebního vozu číslo 80 54 2000 070-7 dohledaný rok výroby 1972, v evidenci majetku od 
r. 1983. Při povodních v roce 2002 byla zničena technická dokumentace vozu, z toho 
důvodu nebyl vůz zařazen do nového registru kolejových vozidel. Je veden a využíván jako 
skladišťní vůz pro skladování barev, bývalé zkušebny barev.

1.2. Přesná specifikace včetně obrazové dokumentace je uvedena ve znaleckém posudku č. 
315/2010 - 162, který přílohou této smlouvy.

1.3. Předmět koupě v současném stavu nesplňuje podmínky stanovené právními předpisy, pro 
provoz kolejových vozidel a prodávající nemá kapacitu a prostředky na jeho likvidaci.

Kupní cena (bez DPH)
2.1. Celková cena předmětu koupě včetně DPH činí ©5.100,- Kč a skládá ze dvou položek:

a) ceny stanovené znaleckým posudkem ve výši 73.636,36 Kč, ke které bude připočtena 
DPH v zákonem stanovené výši, celková cena včetně DPH činí 89.100,- Kč
b) nákladů na vypracování znaleckého posudku ve výši 6000,- Kč. Soudní znalec není 
plátcem DPH.

2.2. Celková cena je splatná do 21 dnů od data uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2.3. Úrok z prodlení je sjednán ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Místo a doba dodání
3.1. Místo předání je kolejiště DPOV v Nymburce, kde je vůz dlouhodobě odstaven, kde si ho 

kupující několikrát prohlédl.
3.2. Předmět koupě si kupující na vlastní náklady a na vlastní riziko přepraví do místa svého 

působiště.

Přeprava předmětu koupě
4.1. Přepravu si zajišťuje kupující ze železniční stanice Nymburk na vlastní náklady a na vlastní 

riziko.

Listiny (doklady)
5.1. Prodávající nepředá Kupujícímu žádné listiny vztahující se k předmětu koupě, protože 

technická dokumentace byla zničena při povodních v r. 2002 a nová se nepořizovala, 
protože vůz již nebyl od r. 2002 provozován. Vůz je zdevastován a znečištěn bezdomovci, 
kupující si jej vyklidí a upraví na vlastní náklady.
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Záruka
6.1. Prodávající neposkytuje kupujícímu žádnou záruku, protože předmětem koupě je zrušený 

železniční vůz určený k likvidaci.

Další ujednání
7.1. Prodávající ujišťuje Kupujícího, že Předmět koupě je prostý všech vad, jak právních, tak 

faktických.
7.2. Kontaktními osobami smluvních stran jsou

za Kupujícího p. Jan Blahovec, tel. ............................................................. 
za Prodávajícího p. Rudolf PŮlpán, tel.................. .......................................................

7.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

7.4. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Prodávající. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla.

7.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

7.6. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Kupující jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé smluvní strany Kupujícímu obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Kupujícímu skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství.
Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Závěrečná ujednání
8.1. Obchodní podmínky pro smlouvu nebyly sjednány, přiměřeně platí obecné právní předpisy.
8.2. Kupní smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
8.3. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z Kupní smlouvy se řídí českým 

právním řádem, Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní 
koupi zboží.

8.4. Smluvní vztahy neupravené Kupní smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a dalšími 
právními předpisy.

8.5. Všechny spory vznikající z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních 
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

2/3



8.6. Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
8.7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy
příloha č. 1: Znalecký posudek č.3151/2020-162

V {JqcJ o C '* /' 2 2 ?^  V Prazfi rinp 7  7  ¿GM)

Kupující;

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1100638

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c49fd23f-a532-4a72-8b03-887eedffaf58

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Aneta HEJTMÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.09.2020 13:59:01
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