
l Kupní smlouvaL'ii' § 2079 a následu,jícíchzákonapČj:d9;:,0:2 Sb., občanský zákoník, ve znČní pozdějších

i a - Česká inspekce životního prostředí, organizační složka státu
se sídlem Na Břehu 267/1a, 190 00, Praha 9 - Vysočany
IČ: 41693205
Íednající:Ing. Erikem Geussem,Ph.D., ředitelern České inspekce Životního prostředí
bankovní spojení:

Ĺ

(dále jen ,,prodávající")

a

Dovoz-Cars, s.r.o.
se sídlem: Havlova 851, 509 01 Nová Paka
lČ:27532691
DIČ:CZ27532691
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddílC, vložka 24509
zastoupená: Miroslavem Brádlem, jednatelem společnosti
(dále jen ,,kupující")

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu

Článek I.
Předmčt smlouvy

l) Předniětem této kupní sndouvy je koupě a prodej niže uvedených osobních automobilů:

Pořadové Obchodní značka Rok VIN SPZ Kupní cena
číslo výroby v Kč
l. Nissan X - Trail 2.0 2007 . JN1TCNT3 1U0032921 -9Al 5275 51 000.- "

DCi
2. Nissan X - Trail 2.2 2005 JN1TENT3 OU0212945 .5A2 6335 51 000.-
3. Hyundai Tuscon Di 2005 KMHJM81BP5UI28730 . 4A7 3403 45 000.-
4. Nissan X - Trail 2.2 2005 JNITENT30U0208885 e5A2 6294 51 000.-
5. Nissan X - Trail 2.2 2005 JNITENT30L'0223843 ·5A3 2295 51 000.- ""
6. Nissan X - Trail 2.2 2005 JNlTENT30U02()8416 ·5A2 6293 51 000.-
7. Nissan X - Trail 2.2 2005 JN1TENT30U0225223 ·5A3 8179 51 000.-
8. Hyundai Tuscon Di 2005 KMHJM81BP5U128718 t5AT 7199 45 000.-
9. Honda HR - V 2004 JHMGH47704S207323 .4Al 4673 40 000.-
10. Nissan X -Trail 2.2 2005 JNITENT3 OU0226139 ·5A3 8178 51 000.-

(dále .jen ,.osobní automobily").

2) Prodávající touto snílouvou prodává kupujíciinu osobní automobily (tj. zavazuje se kupujícírni
předmět koupě odevzdat a umožní inu nabýt vlastnické právo k němu) za podmínek níže uvedených,
Každý z výše uvedených osobních automobilů prodává prodávající kupujícímu se čtyřmi náhradními
koly a povinnou výbavou.

3) Prodávající prohlašuje, že osobní automobily jsou ve vlastnictví České republiky a Česká inspekce
životnílio prostředí k nim má příslušnost hospodařit.

4) Osobní automobily jsou použité, opotřebené úníěrně jejich stáří a ujetýin kilometrům. Kupující
prohlašu.je. že zná stav technický stav osobních allton]obilů, který odpovídá jeho stáří a používání,
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jejich dokladů (lechnických průkazů vozidel a servisních knih) a nejsou mu známy žádné vady, které
by mu bránily v uzavření této smlouvy.

Článek II.
Cena a platební podmínky

l) Kupní cena za osobní automobily činí487 000,- KČ (slovy čtyřistaosmdesátsedmtisíc korun
českých).

2) Kupní cena bllde kupujícíní uhrazena prodávajícímu ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od dne
doručenívystaveného daňového dokladu - faktury.Daňový doklad - faktura prodávajícího musí
obsahovat veškeré podstatné náležitosti podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v
platném znění. Daňový doklad - faktura prodávajícího musí kromě těchto podstatných náležitostí
obsahovat všechny údaje uvedené v ust. § 435 odst. l občanského zákoníku..Kupní cena bude
kupujícín:i uhrazena bezhotovostně na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Kupní
cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání částky na účet prodávajícího.

Článek III.
Vlastnické právo a nebezpeČí škody na osobních automobilech

l) Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.
2) Nebezpečí škody na osobních automobilech přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí

osobních automobilů.

Článek lV.
Předání a převzetí osobních automobilů

l) Prodávající a kupujicíse dohodli, že místem předáni a převzetí osobních automobilů bude prostor
uskladnění vozidel, tj. areál Autodružstva Praha, lČ: 480303 17, na adrese spojovací 783/41, Praha 9
- Vysočany.

2) Pl"odáva!iici a kupující se dále dohodli, že k předáni a převzetí osobních automobilů dojde do 5
pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího,

3) O předání a převzetí osobních automobilů koupě bude sepsán předávací protokol, který bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž prodávající a kupující obdrží po jednom stejnopise. Každý
stejnopis předávacího protokolu bude podepsán oprávněnou osobou prodávajícího a kupujícím,
popř. osobou písemně zmocněnou kupujícím k převzetí, Oprávněnou osobou k předání za
prodávajícího je pan Ing. Jan Minát, pracovník oddělení provozu ředitelství České inspekce
životního prostředí. Oprávněnou osobou k převzetí za kupu.jíciho nebo osobou písemně zmocněnou
kupujícím k převzetí je Miroslav Brádle.

4) Předání a převzetí osobních automobilů proběhne následujícím způsobem: Kupující, popř. osoba
písemně zmocněná kupujícím k převzetí za účasti oprávněné osoby prodávajícího převeze osobní
automobily na evidenční kontrolu. Náklady na evidenční kontrolu osobních automobilů nese
kupující. Následně se oprávněná osoba prodávajícího a kupující, popř. osoba písemně zmocněná
kupujícím k převzetí dostaví společně na domluvené pracoviště odboru dopravně správních činností
(dále jen ,,pracoviště registru"). Kllpující, popř. osoba písemně zmocněná kupujícíni k převzetí na
tomto pracovišti registru předloží protokoly o evidenční kontrole na prodávané osobní automobily,
vystavené již na jméno kupujícího. Ostatní potřebné doklady k převodu osobních automobilů
předloží pracovišti registru oprávněná osoba prodávajícího. Na základě tohoto společného jednání
oprávněné osoby prodávajícího a kupujícího, popř. osobou písemně zmocněnou kupujícím k převzetí
provede pracoviště registru převod vlastnictví osobních automobilů v registru motorových vozidel.
Náklady na přihlášení vozidel na kupujícího nese kupující. Po provedeném převodu vlastnictví
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osobních automobilů v registru motorových vozidel se oprávněná osoba prodávqjkího a kupující,
' popř. osoba písemně zmocněná kuplljícíln k převzetí dostaví na pracoviště registru a doklady vydané

pracovištěm registru převezme kupující, popř. osoba písemně zmocněná kupujicín] k převzetí.
Oprávněná osoba prodávajícího k těmto dokladům předá kupujícímu, popř. osobě písemně
zmocněné kupujícím k převzetí dvoje klíče a servisní knížku k těmto automobilům.

Článek V.
Jakost a provedení zboží

l) Prodávající prohlašuje, že osobní automobily nebylyodcizeny, neváznou na nich žádná práva třetích
osobani Žádná práva ve vztahu k leasingovým společnostem.

2) prodávající stvrzuje, že stav tachometru osobních automobilů odpovídá skutečnému stavu najetých
km, je přesný a pravdivý a prodávající v této záležitosti uskutečnil všechny potřebné úkony dle
svých možnosti, kterými je možné osvědčit skutečný stav.

Článek VI.
Odpovědnost za vady

Prodávající neodpovídá za vady osobních automobilů, o kterých kupující v době uzavřeni smlouvy
věděl nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem musel vědět, ledaže se týkají vlastností jednoho z
osobních automobilů, které mělo mít podle této kupní smlouvy.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

l) Tato smlouva a vzájemná práva a povinnosti z ní plynoucí se řídí právním řádem České republiky,
zejména občanským zákoníkem.

2) Kupující souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy podle zákona zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podinínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv
(dále jen ,,zákon o registru smluv").

3) Smluvní strany se dohodly, že uveřejněni této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru
smluv zajistí prodávající.

4) Kupující souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, provedly finanční kontrolu
závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že se kupující podrobí této kontrole a bude
působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona.

5) Veškerá oznámení podle této smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána všem kontaktním osobám
druhé smluvní strany, a to prostřednictvím datové schránky, elektronické pošty, nebo doporučenou
poštou, případně předána osobně do podatelny v sídle prodávajícího, není-li ve smlouvě výslovně
uvedeno jinak.

6) Veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat závazků vyplývajících z této
smlouvy, budou smluvní strany prioritně řešit dohodou.

7) Jakékoli změny či doplnění této smlouvy je možné Činit výhradně formou písemných, vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8) Kupující je povinen bez zbytečného odkladll písemně oznámit kupujícímu veškeré skutečnosti, které
mohou mít vliv na povahu nebo na podniínky plnění této smlouvy, zejména změny svého
majetkoprávního postavení, vstup do likvidace, úpadek, prohlášení konkursu apod.

9) Jednacím jazykem mezi prodávajícím a kupujícím bude pro veškerá plnění vyplývající z této
smlouvy výhradně jazyk český nebo slovenský, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k
předmětu této smlouvy a veřejné zakázky.
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1Q)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Veškerá ujednání
" smluvních stran v jakékoli formě neobsažená v textu smlouvy jsou zcela nahrazena ujednáními této

smlouvy.
l l) Tato smlouva byla sepsána ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran

obdrží l (slovy: jedno) vyhotovení.
12) Tato snňouva nabývá platnosti dnem' jejího podpisu oprávněnýnii zástupci obou smluvních stran a

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
13) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně,

určitě a srozumitelně, že si ji přečetly a s jejím obsahem souhlasí.

V d,,, 2S.A. Ušů
,7 ) ": ,'
:. -· """ ,· . " : ' .A_r - ·V..., "" " dne " '

z - Cars s.r.o.
Mi'ŕóslav Brádle Havl.jvil 851

· 509 01 Nová Pakajednatel CZ 27532691 (Ĺ)

Česká inspekce životního prostředí
Ing. Erik Geuss, Ph.D.

ředitel České inspekce životního prostředí
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