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Počet listů: 4

KUPNÍ

SMLOUVA

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

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto
znění:
ČI. l
Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Zastoupená:

Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

Sídlo:

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČO:

751 51 481

DIČ:

CZ75151481

Bankovní spojení:

ČNB Praha

Číslo účtu:

6015-507432881/0710

Telefon:
e-mail:
Datová schránka:

2dtai5u

(dále jen ,,prodávající")
a

Bytem:
Datum narození:
Telefon:
e-mail:
(dále jen ,,kupujícř)

a dále také jen ,,smluvní strany"

ČI. II
Předmět smlouvy
1.

prodávající se zavazuje dodat kupujíchnu již používaný 1 ks osobní automobil tov. zri.
Škoda Fabia ll, AB hatchback, typ 5J, varianta ABCBZAX01,
bílá,

barva

datum první registrace vozidla 30. 9. 2014, VIN:TMBEM25j7F3030076, včetně

velkého TP a ORV, počet najetých kilometrů 99477km, zdvihový objem 1197.0 cm3,
výkon motoru 63 kVV, benzín. (dále jen ,,předmět koupě", podrobný popis viz. aukční
vyhláška), a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj řádně a včas
sjednanou kupní cenu
2.

Prodávající prohlašuje, že Česká republika je vlastníkem předmětu koupě, se kterým je na
základě ust. § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, příslušné hospodařit Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje. Prodávající dále prohlašuje, že předmět koupě je pro něj majetkem
přebytečným a tudíž nepotřebným.
ČI. Ill
Kupní cena

1.

Kupní cena za předmět koupě se rovná nejvyššímu podání kupujIcího v elektronické aukci
na odprodej předmětu koupě a činí: 111.000,- KČ.
(slovy: jednostojedenácttisíckorunčeských).

2.

Za tuto cenu kupující předmět koupě kupuje do svého výlučného vlastnictví.

ČI. IV
Doba a místo plnění

1.

Předmět koupě bude fyzicky předán kupujicimu do 14-ti pracovních dnů ode dne úplného
zaplaceni kupní ceny, a to na základě protokolu o předání a převzetí předmětu koupě.

2.

Místem plnění je:
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, sklad Kutná Hora, Kouřimská 660,
Kutná Hora

3.

Kontaktní osoba: Dana Nováková, referent majetkové správy, tel

4.

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.
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ČÍ. V
Platební podmínky

1.

Celá kupní cena bude kupujích"n uhrazena bankovním převodem na účet prodávajícího
se splatností 14-ti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Kupní cena se považuje za proplacenou okamžikem připsání celé částky na účet
prodávajícího.

ČI. VI
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1.

V případě, že bude kupující v prodlení s převzetím předmětu koupě, uhradí prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 50,- kč za každý den prodlení.

2.

Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajíchnu úrok z prodlení ve
výši 0,05 % z celkové dlužné částky bez DPH za každý, byt" i započatý, den prodlenI. výše
sankce není omezena. Současně je prodávajÍcÍ oprávněn požadovat náhradu škody, která
mu prodlením kupujícího vznikne.

ČI. VIl
Ostatní ujednání

1.

Kupující prohlašuje, že si je vědom, že předmět koupě je věc již použitá. KupujÍcÍ dále
prohlašuje, že je mu stav předmětu koupě znám, neboť' prodávající ho s jeho technickým
stavem seznámil, a v tomto stavu jej kupuje.

2.

Kupující se ve smyslu ustanoveni § 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.

3.
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ProdávajÍcÍ neposkytuje kupujÍcÍmu na předmět koupě žádnou záruku.

ČI. VIII
Odstoupení od smlouvy
1.

V případě podstatného porušení podmínek této smlouvy ze strany kupujícího, zejména
neuhrazení celé kupní ceny ve lhůtě dle ČI. V. odst. 1 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
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smlouvy kupujícímu. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu
škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení.
ČI. lX
Závěrečná ustanovení

1.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních
stran a účinnosti dnem jejího zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv.

2.

Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky
odsouhlasenými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této
smlouvy.

4.

Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinnosti ze smlouvy nebo její
části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku
ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3 ČI. lX. smlouvy.

5.

Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného
souhlasu kupujícího.

6.

Z důvodů právni jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto
smlouvou se řIdí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

7.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy
budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými
obecnými soudy.

8.

Smluvní

strany

souhlasí

se

zveřejněním

této

smlouvy

na

veřejně

přístupném

elektronickém portálu.
9.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží kupující a 2 prodávajÍcÍ.

Za prodávajÍcÍho:

Za kupujÍcÍho:

V Kamenici dne 42£äZ2

V Praze dne ....:§..:Q5 .2022.....

Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
.««PJSKÉ
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