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KUPNĹSMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník")
I.
Smluvní strany

Název:
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje
Lidické náměstí 899/9,401 79 Ústí nad Labem 2
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,
Lidické náměstí 899/9, pošt. schránka 179,
401 79 Ústi nad Labem 2
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
6015-1546881/0710
ředitel krajského
ředitelství policie
technický pracovník
automobilnIho oddělení

Telefon:
Fax:
(dále jen ,,prodávajícř')
a

Firma/jméno:
IČ/RČ:
S idlo/Adresa:
Telefon:

Martin Janda - Auto Janda
Hrušová 150, 565 55 Hrušová

(dále jen ,,kupující")
UzavIrají niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu

Předmět kupní smlouvy
1. Předmětem této kupní smlouvy je prodej movitého majetku, dopravního prostředku ve
vlastnictví prodávajÍcÍho po jeho trvalém vyřazení z provozu u Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje blíže specifikovaného v odst. 4 tohoto článku smlouvy (dále jen ,,předmět

plnění"), o jehož nepotřebnosti bylo ve smyslu ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000
Sb., o majetku České republik¥ a jejím vystupování v právních vztazích rozhodnuto
rozhodnutím č. j. KRPU-117583/CJ-2020-0400AO-03 ze dne 07.10.2020.
2. prodávajÍcÍ se touto smlouvou zavazuje předat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu
předmět vymezený v ČI. ]]. odst. 4 této smlouvy a umožnit kupujícímu k němu nabýt
vlastnické právo.
3. KupujÍcÍ se zavazuje za podmínek v této smlouvě sjednaných předmět plněni převzít a
zaplatit za něj prodávajíchnu sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu stanoveném
touto smlouvou.
4. Předmětem plnění je:
Sestava č. 2
Značka, typ

RZ/B

VIN

R. vj 1·
reg.

Stav tachometru

Audi A4

bez

wauzzz8dzta273931

Nezjiš.

383 254

III.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za předmět plnění uvedený v ČI. j]. odst. 4 této smlouvy byla určena dohodou
smluvních
stran
částkou
ve
výši
2.838,KČ
(slovy:
dvatisíceosmsettřjcetosmkorunčeských).
2. Dohodnutá kupní cena bude kupujíchn uhrazena hotově na pokladně odboru rozpočtu a
účetnictví krajského ředitelství v areálu Ústí nad Labem, Petrovická č. 172 a 174
(Božtěšice) nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího nejpozději v den
uzavření této smlouvy, a to vždy před vlastním převzetím předmětu plnění od prodávajícího
dle této smlouvy.
3. Pro případ, že kupující neuhradí prodávajícknu kupní cenu řádně a včas, zavazuje se
uhradit prodávajícknu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,25 % z celkové dlužné částky za
každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Úrok z prodlení je splatný ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy prodávajÍcÍho
kupujíchnu k jeho zaplaceni, a to na účet prodávajÍcÍho uvedený v písemné výzvě.
Zaplacením úroku z prodlení není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody či jiné
újmy, která mu v souvislosti s porušením smluvních podmínek kupujícím vznikla.
IV.
Ostatní ujednání

1. prodávající bude vykonávat veškeré úkony uvedené v této smlouvě, směřující k prodeji
předmětu plnění, prostřednictvím odborného pracoviště - odbor správy majetku,
automobilního oddělení Krajského řed itelství policie Ústeckého kraje.
2. KupujÍcÍ je povinen fýzicky převzít předmět plnění od prodávajícího v místě plnění dle ČI.
IV. odst. 3 této smlouvy ve lhůtě do 10 pracovních dnů po uhrazeni kupní ceny
prodávajichnu. Konkrétní termín předání předmětu plnění bude upřesněn telefonicky či emailem alespoň 2 pracovní dny dopředu, o čemž bude vyhotoven písemný záznam.
3. ProdávajÍcÍ předá fýzicky předmět plněni dle této kupní smlouvy spolu s doklady
vztahujícími se k němu kupujíchnu v objektu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje,
na adrese: Svahová 1812, 415 01 Teplice-Doliny, ve lhůtách dle článku lV. odst. '2 této
smlouvy, nejdříve však v den připsání celkové kupní ceny na účet prodávajícího.
4. Kupující se zavazuje, že si předmět plnění od prodávajícího převezme a dále přepraví na

vlastní náklady.
5. KupujÍcÍ bere na vědomí, že vozidlo není pojištěno dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejÍcÍch
zákonů, v platném znění (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
6. Předání předmětu plnění bude realizováno nejdříve v den připsání kupní ceny v plné výši
na bankovní účet prodávajícího.
7. O předáni předmětu plněni bude sepsán předávací protokol ve dvou (2) vyhotoveních,
který bude podepsán oběma smluvními stranami, kdy každá ze smluvních stran obdrží po
jednom (l) vyhotovení.
8. Prodávající je oprávněn, v případě nedodržení povinností kupujÍcÍho uvedených v ČI. Ill.
odst. 2 či ČI. lV. odst. 2 této kupní smlouvy, od této smlouvy odstoupit.
V.
Vlastnické právo k předmětu plnění a nebezpečí škody na něm
1.

KupujícI nabývá vlastnického práva k předmětu plnění okamžikem jeho převzetí od
prodávajícího.

2.

Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího okamžikem převzetí
předmětu plnění od prodávajÍcÍho.
VI.
Převod předmětu plnění a podmínky jeho provozu

1. Kupující si na vlastní náklady zajisti evidenční kontrolu (STK), pojištění předmětu plnění za
škody způsobené jeho provozem, a pokud předmět plnění podléhá ekologické dani, rovněž
zaplacení příslušné částky. Přepis vozidla z prodávajícího na kupujÍcÍho v registru
si|njčních vozidel zajistí prodávajÍcÍ. v souvislosti s tím se smluvní strany zavazuji
poskytnout si vzájemnou součinnost.
2. Kupující bere na vědomí, že u části předmětu plnění, které lze charakterizovat jako
,,speciální policejní vozidlo", ve smyslu jeho kategorizace uvedené v technickém průkazu
vozidla, je povinen si zajistit na svůj náklad přestavbu a uvedení předmětu plněni do
provozu, včetně jeho evidence, v souladu s platnou legislativou. Veškerá rizika s tím
spojená nese kupujÍcÍ, přičemž prodávajÍcÍ kupujícímu neodpovídá za případnou škodu či
jinou újmu mu tím vzniklou. Rovněž prodávajícI nenese žádný jiný další finanční náklad na
legalizaci provozu takového předmětu plněni.
VIl.
Prohlášení smluvních stran
1. prodávajÍcÍ prohlašuje, že na prodávaném předmětu plnění neváznou žádné dluhy, věcná
břemena, zástavní práva ani jiné právní povinnosti a technický stav předmětu plnění
odpovídá jeho stáří a počtu najetých kilometrů.
2. KupujÍcÍ prohlašuje, že si je vědom, že předmětem plnění dle této smlouvy je věc použitá,
že se podrobně seznámil s jejím technickým stavem, rozsahem její způsobilosti k provozu
na pozemních komunikacích a v tomto stavu ji také kupuje.
3. Smluvní strany se dohodly, že kupujÍcÍ nebude později u prodávajícího uplatňovat jakýkoliv
nárok z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady předmětu plněni, či uplatňovat nárok na
jakoukoliv náhradu škody či újmy, a že prodávající k předmětu plnění neposkytuje záruku.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky k této smlouvě.
2. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí
přislušnýmj ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, každý s platnosti originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží jedno (l) vyhotovení.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoliv
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této smlouvy za určitý a
srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy
rozhodující, na důkaz čehož připojují k této smlouvě své podpisy.

V Ustľ nad Labem dne...................

Prodávajicŕ

v

