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Počet listů: 5
Přňohy:1/1

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:

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Telefon:
e-mail:
Datová schránka:

(dále jen ,,prodávající")

a

Pavel Hons - Fyzická osoba
Zastoupená:

Sídlo:
IČO:

Telefon:

e-mail:

(dále jen ,,kupujícŕ')

brig. gen. jUDr. Václavem Kučerou PhD., MBA, ředitelem
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

751 51 481
CZ75151481
ČNB Praha

19-507432881/0710

2dtai5u

Pavlem Honsem,
106 00 Praha 10 - Záběhlice

48553697

(a dále také jen ,,smluvní strany" )
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ČI. ll

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujÍcÍmu již používané 4 ks osobní automobil, níže

podrobněji specifikované:
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č, B RZ Název Barva Km VIN Rok ( TP Číslo DM
nomenklatury v. i

1 72025 Š· Fabia 1,4- ZELENÁ , BG 1080193455 kW METALÍZA 181101 TMBNC46YX644.)4341 2005 189944

2 73118 Š. Fabia Combi BÍLÁ 287217 TMBJX16Y174058401 2006 UB 10802099 l1,4 - 55 kW 496021

3 76348 Š· Octavia || ŠEDOBÉŽOVÁ 247366 TMBDA61Z692035030 i 2009 UD 108024441,6 - 75 kW SVĚTLÁ METALÍZA I 026015

Š. Octavia ll ZELENOŠEDÁ ÚD 10802537 i
4 77259 1 ,6 - 75 kW i SVĚTLÁ METALÍZA 265499 TMBDA61Z2A8022793 , 2009 697863

(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 podáni kupujÍcÍho v elektronické

aukci na odprodej předmětu koupě a činí: 204.000,- KČ

(slovy: Dvěstěčtyřitisíce korun českých).
2. Částku uhrad'te na číslo účtu 19-507432881/0710.

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

ČI. lV

Doba a místo plněni

1. Předmět koupě bude fyzicky předán kupujícímu do 14-ti pracovních dnů ode dne

úplného zaplacení kupní ceny, a to na základě protokolu o předání a převzetí předmětu

koupě.
2. Místem plnění je: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor

Příbram, Žežická 498, Příbram V - Zdaboř.
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3. Kontaktní osoba: Bc. Václav Minařík, technický pracovník, tel. č.: 601 550 383.

4. Vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na věci přechází na kupujÍcÍho

dnem fyzického předáni a převzetí předmětu koupě dle odst. 1 tohoto článku.

ČI. V

Platební podmínky

1. Celá kupní cena bude kupujícím uhrazena bankovním převodem na účet prodávajicího

se splatnosti 14-ti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Kupní cena se považuje za proplacenou okamžikem připsáni 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 1% z prodejní ceny uvedené v ČI. ||] odst. 1

smlouvy za každý, byt' i započatý, den prodlení.

2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajicí'mu úrok z prodlení

ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky odpovídajÍcÍ kupní ceně podle ČI. Ill odst. 1

smlouvy za každý, byt' i započatý, den prodlení. 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. KupujIcí 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 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 předání předmětu koupě.

3. ProdávajÍcÍ neposkytuje kupujíchnu na předmět koupě žádnou záruku.
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ČI. Vlll

Odstoupeni od smlouvy

1. V případě podstätného porušení podmínek této smlouvy ze strany kupujÍcÍho, zejména

neuhrazeni celé kupní ceny ve lhůtě dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy, si prodávajIci

vyhrazuje právo od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí ze strany kupujÍcÍho odstoupit.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle

odstoupit od této smlouvy kupujícímu. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména

nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení.

ČI. lX

Závěrečná ustanoveni

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci

smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění 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, očÍs|ovanými dodatky

odsouhlasenými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této

smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností 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 právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený

touto smlouvou se řídí 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 přís|ušnýmj obecnými soudy.

8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném

elektronickém portálu.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží kupujÍcÍ a 1 prodávající.
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Za prodávajÍcÍho:

V Praze dne· 2 2 -07- 2022

PCR01ETRpo140637352

Za kupujÍcÍho:
V p,,,, ,,,. 22 .?.2oZ L

brig. gen. JUDr. čera PhD., MBA

ředitel editelství

ŕel)/7E%.
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Příloha č. 1 k č. j. KRPS- KRPS-41118-7/ČJ-2022-0100AO

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

věc: 2x Škoda Octavia Il, 2x Škoda Fabia

Předávajícŕ Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

přejímajÍcÍ: Pavel Hons, IČO: 48553697

Předmět předání:

č. B RZ Název Barva Km VIN Rok TP Číslo DM
nomenklatury v.

-1 72025 S· Fabia 1,4 - 55 . .
kW ZELENA METALIZA 181101 TMBNC46YX64454341 2005 BG 189944 10801934

2 73118 Š· Fabia Combi . .
1,4 - 55 kW BILA 287217 TMBJX16Y174058401 2006 UB 496021 10802099

3 76348 Š· Octavia || 1,6 ŠEDOBÉŽOVÁ
-75 kW SVĚTLÁ METALÍZA 247366 TMBDA61Z692035030 2009 UD 026015 10802444

4 77259 Š· Octavia ll 1,6 ZELENOŠEDÁ
-75 kW SVĚTLÁ METALÍZA 265499 TMBDA61Z2A8022793 2009 UD 697863 10802537

Se služebním dopravním prostředkem předáno:

- technický průkaz

- klíče od zapalovánI

- ORV " RZ jsou uloženy do depozitu na registračním místě MV Praha - Ve|es|avín

přejímajÍcÍ byl seznámen s technickým stavem vozidel a prohlašuje, že přebíraný movitý

majetek překontroloval a převzal.

Příbram dne:

Za předávajÍcÍho: Za přejímajÍcÍho:

Be. Václav Minařík Pavel Hons
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