
no: PCR19ETRpo29512331 

KUPNÍ SMLOUVA 
č. j.: KRPK- 67036-168 I ČJ-2020-1900AO 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení§ 2079 a násl., zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami: 

1. Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupená: 

,,jako prodávající" 

a 

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary 
72051612 
CZ72051612 
ředitelem plk. Mgr. Petrem Macháčkem 

2. Dovoz-Cars, s.r.o., vedená u Krajského soudu v Hradci Králové C 24509, IČO:
27532691, DIČ: CZ27532691 sídlo Havlova 851, 509 01 Nová Paka -

,,jako kupující" 

I. 
Předmět knpní smlouvy 

1. Prodávající je příslušný hospodařit s níže uvedeným movitým majetkem ve vlastnictví
České republiky.

2. Předmětem této kupní smlouvy je prodej dopravního prostředku prodávajícího po jeho
trvalém vyřazení z provozu u Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje (dále jen
,,předmět prodeje").

3. Jedná se o osobní automobil kombi, tov. zn., typ Škoda Octavia, 

II. 
Kupní cena 

1. Kupní cena za majetek uvedený v čl. 1 odst. 3 této smlouvy je dohodnuta na 53 100,- Kč
(slovy: padesáttřitisícjednostokorun českých) a je nejvyšší nabídnutou cenou v rámci
nabídkového řízení. Za tuto cenu kupující tento majetek kupuje do svého výlučného
vlastnictví.



2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena bankovním převodem na účet Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje číslo variabilní symbol  do 15
dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, avšak před odběrem předmětu prodeje.

III. 
Ostatní ujednání 

I. Prodávající bude vykonávat úkony uvedené v této smlouvě a směřující k prodeji
předmětných prostředků prostřednictvím svého odborného pracoviště, automobilního
oddělení Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,
Dobrovského 1935, Dolní Rychnov.

2. Doklady vztahující se k předmětu prodeje této smlouvy budou předány kupujícímu po
podpisu této kupní smlouvy a po připsání kupní ceny na účet Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje. Kupující je oprávněn předmět prodeje fyzicky převzít po uhrazení
jeho dohodnuté ceny. Prodávající je povinen předmět prodeje fyzicky předat kupujícímu
po uhrazení kupní ceny.

3. Předmět prodeje bude předán protokolárně a protokol o odevzdání a převzetí bude
nedílnou součástí této kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že předmět prodeje není pojištěn dle zákona č. 168 / 1999 Sb., o
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění.

5. Kupující prohlašuje, že si je vědom, že předmětem prodeje je věc použitá a že se podrobně
seznámil s technickým stavem předmětu prodeje, rozsahem jeho způsobilosti k provozu
na pozemních komunikacích a v tomto stavu ho kupuje.

IV. 
Převedení - odhlášení vozidla 

I. Převedení předmětu prodeje, jeho odhlášení, zajistí prodávající. K tomu je povinen
kupující poskytnout potřebnou součinnost.

2. V případě úhrady poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných
autovraků tento v plné výši hradí kupující.

v. 
Prohlášení 

I. Účastníci této kupní smlouvy prohlašují, že k jejímu podpisu přistoupili po vzájemné
dohodě, svobodně a dobrovolně, nikoliv však v tísni a za podmínek nápadně pro ně
nevýhodných.

2. Prodávající prohlašuje, že na předmětu prodeje neváznou žádné dluhy, věcná břemena,
zástavní práva ani jiné právní povinnosti.

3. Kupující prohlašuje, že je mu stav předmětu prodeje uvedeného v čl, I. odst. 3 smlouvy
dobře znám, neboť prodávajícího s jeho technickým stavem seznámil. Na základě
uvedeného nemůže později kupující uplatňovat u prodávajícího vady předmětu prodeje.



VI. 
Ostatní ustanovení 

1. Tato kupní smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru
smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze fo1mou písemných číslovaných dodatků za předpokladu
souhlasu obou smluvních stran.

3. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.
Po jejím podpisu obdrží každý z účastníků jeden výtisk.

4. V případě nedodržení podmínek na straně kupujícího tak, jak je uvedeno v článku II. odst.
2. této kupní smlouvy, si prodávající vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.

5. Pokud není v této kupní smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Kupující: - 9 ·06· 2021 Prodávající:- 1 · 06- 2021 



PROTOKOL 
o odevzdání a převzetí neupotřebitelného dopravního prostředku

Příloha č. kupní smlouvy č.j.: KRPK-67036-168/ČJ-2020-1900AO, ze dne 01 .06 .2021 

Typ vozidla: Škoda Octavia II 

Druh: osobní automobil osobní kombi 

Barva vozidla: šedá pastelová metalíza 

l. Evidence vozidla:

ev. číslo „B": 

Vozidlo splňuje technické podmínky dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, je zaevidováno v registru vozidel. Pojistnou smlouvu dle zákona č. 
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů vozidlo sjednánu nemá (výjimka ze zákona dle§ 5 odst. I písm. b). 

2 .  Výbava vozidla:
- rezervní kolo, klíč na kola, mechanický zvedák, tažné oko, 2x klíč do spínací skříňky a zámku dveří.

3 .  Doklady:
a) technický průkaz série a číslo:

4 .  Technický stav:
- motor původní, funkční, větší spotřeba oleje v motoru, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze
spodní části karoserie, blatníků, prahů a spodních hran dveří. Koroze brzdového potrubí a brzdových
kotoučů, snížená a nesouměrná účinnost brzd (vozidlo delší dobu odstavené). Stav všech skupin,
příslušenství a interiéru odpovídá stáří vozidla a proběhu km.

5 .  Poškození:
- škrábance v laku, zašlý lak, poškozená pravá část zadního nárazru'ku. Vadná baterie ..

. _ 9 -06- 2021 Dolní Rychnov dne ........................... . 


