
KUPNÍSMLOUVA

ČI. I.

Smluvní strany

prodávající
Česká republika
se sídlem:

- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 24, 611 32 Brno

(dále jen ,,prodávajIci") na straně jedné

Kupující
jméno, příjmení: Petr Martenek

(dále jen ,,kupující") na straně druhé

uzavÍrajÍ ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tuto

kupní smlouvu



kupní smlouva

ČI. II.
Předmět smlouvy

1. prodávajíci touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujíchnu
3 motorová vozidla (dále jen ,,vozidlo") a kupujÍcÍ je za dohodnutých podmínek kupuje.
2. Jedná se o vozidla, jehož přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této kupní smlouvy.
3. Prodávající předá kupujícímu vozidla s dohodnutým přís|ušenstvÍm a doklady k vozidlům.

ČI. Ill.
Kupní cena

Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb.,
o cenách, v platném znění, a v souladu s ustanovením zákona č. 219/2000 Sb., v platném
znění, a vyhlášky č. 62/2001 Sb., v platném znění, a nabídkou kupujÍcÍho.
Celková kupní cena činí 127 560,-- KČ

slovy: stodvacetsedmtisÍcpětsetšedesátkorunčeských.
Celková kupní cena je konečná.

ČI. lV.
Platební podmínky

1, Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu v hotovosti na pokladně prodávajÍcÍho, nebo
bezhotovostním převodem ve prospěch účtu prodávajÍcÍho, a to v den podpisu kupní
smlouvy kupujíchn.
2. Hotovostní platba bude uskutečněna v den podpisu kupní smlouvy, a to na pokladně

Úhrada kupní ceny bude kupujícím doložena dokladem o zaplacení (pokladni
stvrzenkou).

ČI. V.
Dodací podmínky, místo plnění

1. ProdávajÍcÍ se zavazuje k předáni a kupujícI k převzetí vozidel podle ČI. ||, této kupní
smlouvy, a to v termínu do 30 dnů od zaplaceni kupní ceny, který bude sdělen kupujícímu
kontaktní osobou

2. Za datum splnění dodávky se považuje den převzetí vozidel dle předávacího protokolu
podepsaného pověřeným pracovníkem prodávajícího a kupujícím.
3. Místem předání a převzetí vozidel

4. Organizační zabezpečení a fyzické předání movitého majetku zajistí prodávajIcL

ČI. VI.
Záruční podmínky

prodávajÍcÍ k uvedenému předmětu smlouvy neposkytuje žádnou záruku, opravu, servis
ani dodávky náhradních dílů.
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ČI. VIl.
Přechod vlastnického práva

1, Převzetím předmětu smlouvy způsobem uvedeným v ČI. V. této smlouvy se kupující stává
jeho vlastníkem a přechází na něj nebezpečí škody na prodané věci.

2. Prodávající prohlašuje, že předmět smlouvy není zatížen právy třetích osob.

ČI. VIII.
Sankce

1. V případě, že prodávajÍcÍ neumožní kupujícknu převzetí vozidel v terminu uvedeném
v ČI. V. odst. 1. zaplatí prodávajÍcÍ smluvní pokutu

2. V případě prodlení s převzetím vozidel v termínu uvedeném v ČI. V. odst. 1. zaplatí
kupujÍcÍ smluvní pokutu

ČI. lX.
Podmínky odstoupeni od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud
tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10 dnů od podstatného porušeni
povinností.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo
mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plněni
smlouvy.

3. Za podstatné porušení se považuje zejména:
a) prodlení prodávajÍcÍho s předáním vozidla delší než 10 dní a kupující jej nezavinil,

b) kupujIcí nesplní své finanční závazky vůči prodávajícímu ani v dohodnuté náhradní lhůtě,

c) prodávajÍcÍ může také odstoupit od smlouvy, jestliže kupující neposkytne nutné
protiplnění, a tím způsobí neschopnost provést určitý úkon. Odstoupeni je však přípustné
teprve tehdy, když prodávajÍcÍ dohodl s kupujIcím písemně novou přiměřenou lhůtu
ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula.

ČI. X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
uveřejněním v registru smluv, které zajistí prodávajici.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží kupujÍcÍ
a jeden stejnopis prodávajÍcÍ.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou písemných dodatků oboustranně potvrzených
smluvními stranami.

4. Účastníci proh|ašují, že smlouva byla sepsána svobodně a vážně, určitě a srozumitelně
nikoliv v tisni za nápadně nevýhodných podmínek.
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5. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ni vyp|ývajÍcÍ
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku,

6. Tato kupní smlouva obsahuje 4 (slovy: čtyři) strany textu a jednu přílohu o 1 (slovy: jedné)
straně textu.

V Brně dn,, 2 4 -05- 2'12? V Brně dne· j;"c -y. ?c>2 Z_
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