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KUPNI SMLOUVA

KRPL-8950-2/ČJ-2022-1800AO

PCR18ETRpo40712646

výtisk číslo: 3
Počet listů: 4

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupená: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec
lČ: 72050501
DIČ: CZ72050501
bankovní spojeni: ČNB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 19-0084548881/0710

na straně jedné jako ,,prodávající"

a

Dovoz-Cars, s. r. o.
zastoupený.'
s/d/o/mlsto podnikán//adresa trvalého pobytu.' Havlova 851, 509 01 Nová Paka
lČ: 27532691
DIČ: CZ-27532691
datum narození (u nepodnikajlcl FO): ......-
bankovní spojení:
číslo účtu.'
e-mail.' brad/e@seznam. cz
zapsán v obchodním rejstřlku/iiné zákonem stanovené evidenci/živnostenském rejstříku
vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24509.

na straně druhé jako ,,kupující"

uzavírají na základě ustanoveni § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto

kupní smlouvu:

Článek l.
Předmět smlouvy

(l) Touto smlouvou se prodávajÍcÍ zavazuje, že kupujicImu předá předmět koupě:

1. B 75124_osobní automobil Škoda Octavia Combi ll 1,6 l 75 kW, datum první
registrace v roce 2008, šedá pasteiová metalíza, VIN: TMBJA61Z982238267

2. B 75295 osobní automobil Skoda Octavia ll 1,6 l 75 kW, datum první registrace
v roce 2008, šedé pastelové metalízy, VIN: TMBDA61Z582238327

3. B 73128_osobní automobil Škoda Fabia Combi 1,4 l 59 kW, datum první
registrace v roce 2006, bílé barvy, VIN: TMBJX16YX74059322

4. B 71913 osobní automobil Škoda Fabia 1,4 l 55 kW, datum první registrace
v roce 2005, červené základni barvy, VIN: TMBPC16Y264444250
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5. B 72400 VW Transporter 1,9 TDI l 63 kW, datum první registrace v roce 2005,
zelené barvy, VIN: WV2ZZZ7HZ6H039951.

(dále též ,,předmět koupě" či ,,vozidla") a kupujÍcÍ se zavazuje předmět koupě převzít a
zaplatit za něj řádně a včas kupní cenu.

(2) Prodávajíci prohlašuje, že Česká republika je vlastníkem předmětu koupě, se kterým je
na základě ust. § 9 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, příslušné hospodařit Krajské ředitelství policie Libereckého
kraje. Prodávající dále prohlašuje, že předmět koupě je pro něj majetkem přebytečným a
tudíž nepotřebným.

(3) Další specifikace předmětu koupě:
viz příloha č. 1 - technický popis vozidel

Článek II.
Kupní cena

(l) Kupní cena za předmět koupě se rovná nejvyššímu podání kupujÍcÍho v elektronické
aukci na odprodej vozidel a činí 160 000,00 KČ (slovy: Jednostošedesáttisickorunčeských).
Za tuto cenu kupující předmět koupě kupuje do svého výlučného vlastnictví.

(2) Celá kupní cena bude kupujichn uhrazena bankovním převodem na účet prodávajíciho
č. ú.: 19-0084548881/0710 (VS pro platbu: 8950) se splatnosti 15 kalendářních dnů ode
dne nabyti účinnosti této smlouvy.

(3) V případě, že kupujÍcÍ neuhradí kupní cenu ve stanovené lhůtě splatnosti, je povinen
uhradit prodávajíchnu úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové dlužné částky za každý, byt' i
započatý den prodlení. výše sankce není omezena. Současně je prodávajÍcÍ oprávněn
požadovat náhradu škody, která mu prodlením kupujÍcÍho vznikne.

Článek Ill.
Ostatní ujednání

(l) Vozidla budou fyzicky předána kupujichnu do 15 kalendářních dnů ode dne úplného
zaplacení kupní ceny, a to na základě protokolu o předání a převzetí vozidel. K fyzickému
předání vozidel dojde na adrese: objekt centrálního skladu, Janov 178, Janov u Nového
Boru.

Za prodávajicIho vozidla předá pani Marie Krykorková nebo Be. Jiří Pavlů a za kupujiciho je
převezme pan osobně, nebo jím písemně pověřená osoba (na základě plné
moci).

(2) Spolu s vozidly budou kupujÍcÍmu protokolárně předány 2 ks klíčů od každého vozidla a
originál technického průkazu včetně osvědčeni o registraci od každého vozidla.

(3) Kupující bere na vědomi, že ke dni předáni vozidel, již tato nebudou ze strany
prodávajÍcÍho pojištěna dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištěni odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištěni
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. KupujIcí se zavazuje, že
bude mít ke dni předáni vozidel k těmto sjednáno vlastni pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla, jinak nebudou vozidla ze strany prodávajÍcÍho, až do splnění této podmínky,
předána. KupujÍcÍ sjednání pojištěni k vozidlům doložI zelenou kartou vydanou podle zákona
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o pojištěni odpovědnosti z provozu vozidla.

(4) KupujÍcÍ se zavazuje do 3 pracovních dnů ode dne fyzického převzetí vozidel nechat
provést evidenční kontrolu všech 5 ks vozidel. Kupující je pro účely provedení zápisu změny
vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel povinen neprodleně po provedení
evidenční kontroly vozidel, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne fyzického převzetí
vozidel, osobně nebo doporučeně poštou doručit prodávajÍcÍmu tyto dokumenty:

- originál protokolu o evidenční kontrole každého vozidla,
- originál technického průkazu ke každému vozidlu,
- originál zelené karty ke každému vozidlu, vydané podle zákona o pojištěni

odpovědnosti z provozu vozidla.

(5) žádost o zápis změny vlastníka vozidel do registru silničních vozidel na registračním
místě Ministerstva vnitra v Praze podají prodávající a kupujici společně (příp. jen prodávající,
pokud kupujÍcÍ prodávajícího k provedeni tohoto úkonu zmocní plnou mocí opatřenou úředně
ověřeným podpisem), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického
práva k vozidlům na kupujicího, tzn. ode dne jejich fyzického předáni. Nebude-li možné
podat žádost o zápis změny vlastníka vozidel do registru silničních vozidel ve výše uvedené
lhůtě z důvodu překážky na straně kupujÍcÍho, odpovídá za nedodržení této lhůty kupující.
Po provedeni zápisu změny vlastníka vozidel do registru silničních vozidel budou kupujÍcÍmu
ze strany prodávajÍcÍho vráceny dokumenty uvedené v odst. 4 tohoto článku vyjma originálu
protokolu o evidenční kontrole všech 5 ks vozidel, které si ponechá registrační místo
Ministerstva vnitra.

(6) Vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího
dnem fyzického předání a převzetí předmětu koupě dle odst. 1 tohoto článku.

(7) V případě, že bude kupujÍcÍ v prodlení s převzetím předmětu koupě, uhradí
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100,- kč za každý den prodlení.

(B) KupujícI prohlašuje, že si je vědom, že vozidla jsou použitá a vadná (viz ČI. I. odst. 3 této
smlouvy). Kupující prohlašuje, že je mu stav vozidel znám, neboť' prodávající ho s jejich
technickým stavem seznámil, a v tomto stavu je kupuje.

(9) KupujÍcÍ se ve smyslu ustanovení § 1916 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vzdává
všech svých případných práv z titulu vad, které se případně vyskytnou na předmětu koupě, a
to včetně tzv. skrytých vad, které existovaly ke dni předáni předmětu koupě. KupujÍcÍ
neposkytuje na předmět koupě žádnou záruku.

Článek lV.
Závěrečná ustanovení

(l) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv. Tuto
smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejněni prostřednictvím registru smluv prodávající.

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

(3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Po
jejím podpisu obdrží kupujÍcÍ jeden výtisk a prodávajÍcÍ dva výtisky.
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(4) V případě podstatného porušení podmínek této smlouvy ze strany kupujícího, zejména
neuhrazeni celé kupní ceny ve lhůtě dle ČI. ||. odst. 2 této smlouvy, si prodávajÍcÍ vyhrazuje
právo od smlouvy bez jakýchkoliv sankci ze strany kupujÍcÍho odstoupit. Účinky odstoupeni
od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této
smlouvy kupujícímu. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu
škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení.

(5) Pokud není v této kupní smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyp|ývající
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů.

(6) Smluvní strany prohlašují, že k podpisu této kupní smlouvy přistoupily po vzájemné
dohodě, svobodně a dobrovolně, nikoliv však v tísni a za podmínek nápadně pro ně
nevýhodných.

(7) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - technický popis vozidel.

Za prodávajÍcÍho: Kupující:

V Liberci d,,,0,9.:0?:, 2622,,. V P d,, ?. á-RL
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J2. Soubor 5 SDP
p.č. B RZ Typ Najeto Datum první Nejvyšší Barva Technický stav

registrace nabídková Poškozeni

cena
1 75 124 3L7 8541 Š. Octavia Combi || 347 000 2008 šedá Standardní chod motoru. vadný akumulátor. začlý lak karoserie. Koroze L+P prahu. LP blatníku, PP dveří.

1,6 - 75 kW pastelová Potrhané přední sedačky. Koroze podvozku. Propadlá TK. Zbytky lepidla od polepů POLICIE.

Akumulátor nemá dostatečnou kapacitu. zašlý lak karoserie. Koroze LP+PP blatníku, L+P prahu, LZ+PZ
2 75 295 5LO 8371 Š Octavia || 1,6 - 75 297 000 2008 šedá blatníku. Koroze pátých dveří. Provozně znečištěný interiér, částečně znečištěný. Podvozek je provozně

kW pastelová poškozený a zkorodovaný. Řízeni plni standardní funkci. Koroze brzdové soustavy. Propadlá TK Zbytky

Š. Fabia Combi 1 4 - 160 000,- KČ lepidla od poiepů POLICIE.
3 73 128 1 L2 4771 ' 204 500 2006 bílá Propadlá JK. Akumulátor nemá dostatečnou kapacitu. Koroze karoserie. Interiér je provozně opotřeben.

59 kW Koroze napravnice.
Š. Fabia 1,4 - 55 Únik oleje - hlučný motor. Poškrábané čelní okno. Interiér znečištěn provozem. Koroze karoserie, podvozku a

4 71913 2U3 9490 kW 215 000 2005 červena b,,d. Vůle čepů.

5 72 400 3U1 7259 VW Transporter 1 9
Nedostatečná kapacita akumulátoru. Únik oleje z motoru i z převodovky, Motor nelze nastartovat. Koroze

TOl - 63 kW ' 303 500 2005 zelená karoserie. Prasklé pravé zpětné zrcátko. stejně jako kryt levého zadního světla Nedostatečná funkce brzd.
Propad|á TK.

Nabídková cena celkem za soubor 5 ks vozidel 60 OOOý" Kč
m

Příloha č. 1 k č. i.: KRPL-8950-2/ČJ-2022-1800AO


