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KUPNÍSMLOUVA

Č. j.: KRPK-25872-28/ČJ-2022-1900AO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanoveni § 2079 a násl.,
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi sm/uvn/m/

stranami:

1. Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

sídlo:
zastoupená:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
variabilní symbol:
telefon:

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

datová schránka:
e-mail:

(dále jen ,,prodávajícŕ')

a

2. Kupující

sídlo: DOVOZ-CARS, s.r.o.
kontaktní adresa: Nová Paka, Havlova 851, PSČ 50901
zastoupená: Miroslav Brádle
IČO: 27532691
DIČ: CZ27532691
bankovní spojeni:
číslo účtu:
telefon:
datová schránka:
e-mail:
kontaktní osoba: Miroslav Brádle
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 24509

(dále jen ,,kupujIcř')



Předmět kupní smlouvy

1, prodávající touto kupní smlouvou, a za podmínek v ní dohodnutých, odprodává
kupujícímu soubor vyřazených vozidel. jedná se o jednorázový odprodej:
souboru 25 ks vyřazených vozidel - příloha č. 1

2. Prodávající je příslušný hospodařit s niže uvedeným movitým majetkem
ve vlastnictví České republiky.

3. Předmětem této kupní smlouvy je odprodej souboru dopravních prostředků
prodávajícího po jejich trvalém vyřazení z provozu u Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje (předmět odprodeje), na základě rozhodnuti ředitele
Krajského ředitelství č. j. KRPK-25872-1/ČJ-2022-1900AO, ze dne 02. 05. 2022.

4. KupujÍcÍ předmět prodeje kupuje za dohodnutých podmínek. Bližší určeni
a technické označení předmětu odprodeje je uvedeno v příloze č. 1 k této kupní
smlouvě.

11.
Kupní cena

1. prodávajÍcÍ a kupující se vzájemně dohodli na kupní ceně takto:

soubor 25 ks vyřazených vozidel - příloha č. 1 ve výši 1 115 000,- Kč
(Slovy: jedenmi|ionjednostopatnácttisÍckorun českých)

2. výše kupní ceny předmětu odprodeje je stanovena na základě podané nejvyšší
nabídky ze dne 21. června 2022.

3. Kupní cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku se kupující zavazuje uhradit
prodávajľcimu na účet č. do 10
ti kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.

4. Pokud kupující cenu dle podmínek předchozího odstavce neuhradí, může
prodávajÍcÍ od smlouvy odstoupit.

Ill.
Ostatní ujednáni

1. Prodávající bude vykonávat úkony uvedené v této kupní smlouvě a směřujicI
k odprodeji předmětných prostředků prostřednictvím svého odborného pracoviště
(automobilnIho oddělení Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje,
Dobrovského 1935, Dolní Rychnov 356 04).

2. Prodávající je povinen zajistit, aby předmět odprodeje, včetně dokladů
vztahujících se k předmětu odprodeje, byl připraven k odběru kupujícim
následujicí pracovní den po obdržení kupní ceny na účet prodávajícího.



3. KupujÍcÍ je povinen předmět odprodeje osobně převzít a přepravit na vlastni
náklady z objektu prodávajicího do 10 kalendářních dnů od výzvy prodávajicIho
k odběru předmětu odprodeje.

5. Kupující bere na vědomi, že vyřazená a prodávaná vozidla nejsou pojištěna
z odpovědnosti za jejich provoz podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištěni
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejÍcÍch zákonů (zákona o pojištěni odpovědnosti z provozu vozidla),
a proto je nelze přepravovat po vlastní ose.

6. Kupující prohlašuje, že si je vědom, že předmětem odprodeje jsou věci použité
a že se řádně seznámil s technickým stavem předmětu odprodeje, s dostupnou
písemnou dokumentací předmětu odprodeje a tento za těchto podmínek kupuje.

8. prodávajÍcÍ bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace
a dalších údajů uvedených v této kupní smlouvě, včetně ceny předmětu
odprodeje v souladu s platnými právními předpisy.

IV.
Převedení a odhlášeni předmětu odprodeje

1. Převedení předmětu odprodeje, jeho odhlášení, zajistí prodávajÍcĹ. K tomu je
povinen kupujicí poskytnout potřebnou součinnost.

2. V případě úhrady emisního poplatku tento v plné výši hradí kupujici.

V.
Závěrečná ujednání

1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákonem o registru smluv).

2. Tuto kupní smlouvu lze měnit pouze formou 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. prodávající a kupujÍcÍ prohlašují, že k podpisu této kupní smlouvy přistoupili
po vzájemné dohodě, svobodně a dobrovolně, nikoliv však v tisni a za podmínek
nápadně pro ně nevýhodných.

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



Příloha č. 1 - přehled vyřazených odprodávaných vozidel (25)

Příloha č. 2 - krycí list nabídky
Příloha č. 3 - protokol o předání a převzetí

pU. C 24) '2·<
V dne V Karlových Varech dne

prodávající

brig. gen. Mgr. Petr MACHÁČEK
ředitel Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje


