
K U P N Í  S M L O U V A  

číslo:
£ <S3J j 2-oZý

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen  „Občanský zákoník" )

1. K u p u jíc í:
zapsána v obch. rejstříku:

se sídlem :
IČ
Jednající:

č l .  I .
Smluvní strany

Gepard Expres SE
H 649 vedená u Krajského soudu v Brně

Jezuitská 6/1, Brno-město, 602 00 Brno 
080 71 888

2. Prodávající:
zapsána v obch. rejstříku: 
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Správa železnic, státní organizace 
u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7; PSČ 110 00 
709 94 234 
CZ70994234

Jednající:
adresa pro doručování:

Osoba odpovědná za předání 
předmětu smlouvy: 
funkční zařazení:

čl. II.
Předmět smlouvy

Prodávající vykonává právo hospodařit s níže uvedeným majetkem státu:

N ázev: množství

Kolejový motorový univerzální vozili MUV 69.1., výrobní číslo 891, EVN 99 54 9628 121-4, rok 
výroby 1984, IC6000321522 1 ks

Kolejový motorový univerzální vozík MUV 69.1., výrobní číslo 545, EVN 99 54 9628 197-4, rok 
výroby 1980, IC6000321546 1 ks

Předmětem této smlouvy je prodej:
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1. Kolejový motorový univerzální vozík MUV 69.1., výrobní číslo 891, EVN 99 54 9628 121-
, . . .  , 4 ,rok výroby.1984, IC6000321522, umístěný na adrese Pražská 2943 Prostěvov 769 01

2. Kolejov/motorový univerzální vozili MUV 69.1., výrobní číslo 545, EVN 99 54 9628 197- 
4, rok výroby 1980, IC6000321546, umístěný na adrese Pražská 2943 Prostějov 796 01

(dále jen „předmět smlouvy"). Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět smlouvy a 
umožní mu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy. Kupující je povinen předmět smlouvy 
převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu podle čl. III. Této smlouvy.

čl. III.
Kupní cena

1. Kupní cena předmětu smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran:

_____Název___________________ cena za jednotku množství cena bez DPH______ DPH

MUV ENV 99 54 9628 121-4 115 010,00 Kč 1 ks 115 010,00 Kč 24152,10 Kč
MUV EVN 99 54 9628 197-4 245 010,00 Kč 1 ks 245 010,00 Kč 51 452,10 Kč

prodejní cena bez DPH 360 020,00 Kč
DPH 21 %_____________________________________ 75 604.20 Kč
Cena celkem 435 624,20 Kč

2. DPH je stanovena dle platných právních předpisů.

čl. IV.
Termín plnění

Kupující se předem dohodne se zástupcem prodávajícího ve věcech předání na termínu předání 
předmětu smlouvy, a to po zaplacení kupní ceny na základě vystavené zálohové faktury. Po úhradě bude 
vystaven daňový doklad. Kupující se zavazuje, že sjednaný předmět koupě odebere na vlastní náklady 
(manipulace, doprava atd.).

Kupující se zavazuje odebrat uvedená vozidla do 60 dnů po uhrazení kupní ceny.

ČI. V.
Místo plnění

Místem plnění, pokud jde o předání a převzetí je KÚ Pražská 2943 Prostějov 796 01. Po podpisu 
předávacího protokolu kupující přebírá odpovědnost za veškeré škody způsobené uvedenými vozidly 
nebo škody vzniklé z provozování těchto vozidel.

ČI. VI.
Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy v souladu s ust. § 2132 Občanského zákoníku až 
po úplném zaplacení kupní ceny.
Prodávající zajistí odhlášení vozidel z Evropského registru vozidel do 45 dnů od zaplacení kupní ceny.

čl. VII.
Platební podmínky
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1. Kupní cena bude uhrazena kupujícím platebním příkazem. Kupující se zavazuje zaplatit 
prodávajícímu kupní cenu ve výši podle čl. III. Této smlouvy.

či. VIII.
Smluvní pokuta

1. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení kupujícího s převzetím předmětu smlouvy, tak jak je 
uvedeno v čl. IV. této smlouvy, zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, a 
to za každý den prodlení s převzetím předmětu koupě.

2. Zaplacením smluvní pokuty sjednané v této kupní smlouvě není dotčeno právo na náhradu škody, 
kterou lze vymáhat samostatně.

čl. IX.
Ostatní ujednání

1. Kupující dále prohlašuje, že je mu znám stav předmětu koupě a kupuje tento předmět koupě ve stavu, 
který mu je znám ke dni podpisu této smlouvy.

čl. X.
Závěrečná ustanovení

1. Nájemce bere na vědomí, že prodávající je povinným subjektem dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
registru smluv. Tato smlouva, včetně jejích příloh a případných dodatků, bude zveřejněna v registru 
smluv zřízeném podle výše uvedeného zákona.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv, nejdříve však dnem úplného zaplacení kupní ceny.

3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy nebo přílohy, jenž jsou nedílnou součástí této smlouvy je 
možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy zn í vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení Občanského zákoníku.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. 
Kupující obdrží jedno vyhotovení smlouvy, prodávající tři vyhotovení.

V Brně dne 1. 4. 2021 V Olomouci dne 12. 4. 2021
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1444965

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8f8302aa-b0d8-431f-9a69-9c2a030b28ab

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jan PLUTZ)

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

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.04.2021 14:21:03
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