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KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen ,,občanský zákoník")

Název:

Sídlo:
Kontaktní adresa:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Datová schránka:
(dále jen ,,prodávajícř')

a

Firma/jméno:
IČ/RČ:
Sídlo/Adresa:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
(dále jen ,,kupujícř')

]. Smluvní strany
Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje
Lidické náměstí 899/9,401 79 Ústí nad Labem 2
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,
Lidické náměstí 899/9, pošt. schránka 179,
401 79 Ústí nad Labem 2
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem,

č.ú.: 19-0001546881/0710
ředitel krajského ředitelství policie

a64ai6n

ŮzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu:

II. Předmět kupní smlouvy
1. Předmětem této kupní smlouvy je prodej vyřazeného majetku ve vlastnictví České republiky, svěřeného

do správy Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (dále jen ,,předmět koupě") blíže specifikovaného
v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří nedIlnou součást této smlouvy.

2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje předat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu předmět koupě
vymezený v ČI. Il. odst. 1 této smlouvy a umožnit kupujÍcÍmu k němu nabýt vlastnické právo.

3. Kupující se zavazuje za podmínek v této smlouvě sjednaných předmět koupě převzít a zaplatit za něj
prodávajícímu sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu stanoveném touto smlouvou.

Ill. Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena za předmět koupě uvedený v ČI. ll. odst. 1 této smlouvy byla určena dohodou smluvních stran

částkou ve výši 933.000,- Kč (slovy: devětsettřicettřitisÍckorunčeských). Za tuto kupní cenu kupující od
prodávajícího předmět koupě nabyde do svého výlučného vlastnictví.

2. Dohodnutá kupní cena bude kupujícIm uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího
nejpozději do 15 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy.

3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny, a to za každý, byt' i započatý, den prodlení.

IV. Předáni předmětu koupě
1. prodávající bude vykonávat veškeré úkony uvedené v této smlouvě, směřující k prodeji předmětu koupě,

prostřednictvím odborného pracoviště - Odbor správy majetku, automobilního oddělenI Krajského
ředitelství policie Ústeckého kraje.

2. Místem plnění a tedy i místem předání předmětu koupě je objekt Krajského ředitelství policie Ústeckého
kraje, na adrese: Svahová 1812, 415 01 Teplice-Doliny.
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3. Úhrada kupní ceny v plné výši je podmínkou pro předání předmětu koupě.
4. Kupující je povinen se dostavit do místa plnění k fyzickému převzetí předmětu koupě od prodávajíciho

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uhrazení kupní ceny v plné výši ve prospěch prodávajÍcÍho.
Konkrétní termín předáni předmětu koupě bude stanoven e-mailem, popřípadě telefonicky, o čemž bude
vyhotoven písemný záznam.

5. prodávající se zavazuje předmět koupě předat kupujícímu ve sjednaný termín v místě plnění, a to spolu
se všemi doklady vztahujíchni se k předmětu koupě. V případě prodlení prodávajícího s předáním
předmětu koupě kupujícímu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z kupní ceny včetně DPH, a to za každý, byt' i započatý, den prodlení.

6. Odvoz předmětu koupě z místa plnění si na vlastni náklad a odpovědnost zajistí kupujIcí. V případě
prodlení kupujÍcÍho s převzetím či odvozem předmětu koupě z místa plněni je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny, a to za každý, byt' i započatý, den prodlení.

7. O předání předmětu koupě vyhotoví prodávajÍcÍ písemný protokol ve dvou vyhotoveních, jenž bude
podepsán oběma smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení protokolu.
V protokolu prodávajÍcÍ uvede identifikaci předmětu koupě a seznam veškerých předávaných dokumentů
a případného přÍs|ušenství předmětu koupě.

V. Vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na něm
1. KupujÍcÍ nabývá vlastnického práva k předmětu koupě okamžikem jeho převzetí od prodávajÍcÍho.
2. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě od

prodávajÍcÍho.
3. Kupující si na vlastní náklady zajistí pojištění vozidel za škody způsobené provozem vozidla.
4. Přepis vozidel (zapsaných v registru silničních vozidel) na kupujÍcÍho zajistí v zákonné lhůtě prodávající.

KupujÍcÍ předá pověřenému pracovníkovi prodávajícího ověřenou plnou moc k provedení úkonů převodu
vozidel na registračním místě. pověřený pracovník prodávajícího zajistí evidenční kontrolu (STK), zaplatí
ekologickou daň a zajistí převod vozidel na kupujícího na registračním místě.

5. Kupující je povinen prodávajíchnu nahradit účelně vynaložené náklady vynaložené prodávajícňn
v souvislosti s převodem vlastnického práva k majetku na kupujícího a přepisem vozidel v registru
vozidel, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů po doručení dokladů o výši takto vynaložených nákladů
ze strany prodávajícího. To platí zejména pro prodávajícím zaplacenou ekologickou daň a další správní
poplatky v souvislosti s převodem majetku na kupujícIho.

6. Technické průkazy s provedenými změnami budou zaslány poštou na adresu kupujícího.

VII. Změna a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této
smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení závazků z
této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména: prodlení kupujícího se
zaplacením kupní ceny o více než 15 kalendářních dnů, prodlení kupujÍcÍho s převzetím či odvozem
předmětu koupě z místa plnění o vÍce než 15 kalendářních dnů, prodlení prodávajÍcÍho s předáním
předmětu koupě kupujícímu o vÍce než 15 kalendářních dnů.

3. Prodávající je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a. vůči majetku kupujícího probíhá insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud

to právní předpisy umožňují.
O těchto skutečnostech je kupující povinen prodávajÍcÍho neprodleně informovat.

4. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit
od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy či jiná forma zániku této smlouvy se
nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

5. KupujÍcÍ není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn postoupit práva a povinnosti
z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností z této smlouvy, či
smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné.

VIII. Prohlášení smluvních stran
1. prodávající prohlašuje, že na prodávaném předmětu koupě neváznou žádné dluhy, věcná břemena,

zástavní práva ani jiná práva k věci cizí.
2. Kupující prohlašuje, že si je vědom, že předmětem koupě dle této smlouvy je věc použitá, a její stav

odpovídá době jejího užívání v běžném provozu. Kupující prohlašuje, že se podrobně seznámil
s technickým stavem předmětu koupě a v tomto stavu jej přijímá. v souvislosti s tím také kupující
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výslovně prohlašuje, že nebude později u prodávajÍcÍho uplatňovat jakýkoliv nárok z titulu odpovědnosti
prodávajÍcÍho za vady předmětu koupě, či uplatňovat nárok na jakoukoliv náhradu škody či újmy.

3. Prodávající neposkytuje kupujIcímu žádné záruky za jakost předmětu koupě.
4. Kupující je povinen upozornit prodávajÍcÍho písemně na existující či hrozÍcÍ střet zájmů bezodkladně poté,

co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud kupujIcí i při vynaloženI veškeré odborné péče nemohl
střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

5. KupujÍcÍ prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není vedeno
insolvenční řízení a není v úpadku. Jestliže se toto prohlášení kupujícího ukáže být nepravdivým, je
kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši patnácti procent z kupní ceny. Stejnou
výši smluvní pokuty uhradí kupující prodávajícimu také v případě porušeni povinnosti plynoucí z odst. 4
tohoto článku smlouvy či ČI. VIl. odst. 5 této smlouvy.

6. Kupující bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve
smlouvě včetně kupní ceny.

IX. Ostatní ujednání
1. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 7 dnů ode dne doručeni písemné výzvy povinné straně k jeho

zaplacení. Zaplacením pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody či jiné újmy, která
jim v souvislosti s porušením smluvních podmínek druhou smluvní stranou vznikla.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka ze dne 21.6. 2022, která byla prodávajichn
vyhodnocena jako nejvýhodnější.

3. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí přIslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích.

4. Kontaktní osoby či pověřeni pracovnici prodávajÍcÍho, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k
poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání
jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy.

5. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o registru
smluv").

X. Závěrečná ustanoveni
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom

okamžikem svého zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každé smluvní

straně přináleží jeden (l) stejnopis.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je i její příloha č. 1 (specifikace předmětu koupě).
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za

nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí
známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavřenítéto smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují k této
smlouvě své podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 - specifikace předmětu koupě



Sestava č 11 r.v km Cena za vozidlo

1 Hyundai iX 35 2,0 2012 229 573 |Nízké tlaky ve válcích-snižený výkon,drobná poškozeni 70 000,00 kč
1aku,nižší účinnost tlumičů.
Hlučný chod motoru, malý výkon, únik motorového oIeje.Unik

2 Hyundai iX35 2,0 2015 285181 oleje z převodovky.Po celém obvodu zkorodovaná, oprýskaný 70 000,00 kč
lak.

3 Hyundai iX35 2,0 2015 107399 Nefunkční motor.Částečná koroze. 70 000,00 Kč

4 Hyundai iX35 2,0 2015 187971 Nízké tlaky ve válcich,ůnik oleje těsnost,začjnajĹcÍ koroze
Rodvozkových častí. 70 000,00 Kč

utná kontrola funkčnosti motoru po dopravní nehodé.Po

5 Hyundai iX35 2,0 2015 113550 dopravní nehodě deformovaná přední část vozidla , přední
nárazník, levý světlomet , levý přední blatník 70 000,00 Kč
kapota , levý podběh.
Prolíná olej z motoru a převodovky, nadměrná hlučnost a

6 Hyundai iX35 2,0 2015 289611 spotřeba oleje.Částečná koroze karoserie a výfuku.Částečná 70 000,00 kč
koroze, zavěšeni zadní nápravy neprošlo STK.
Hlučný chod motoru, malý výkon, únik motorového oleje.motor

7 Hyundai iX35 2,0 2015 klepe na klikové hříde|i.Vů|e v čepech a uložení náprav, nutná111250 výměna tlumičů Velká vůle řízeni, volná spodní ramena přední 70 000,00 kč

nápravy.

8 Š. Octavia Ill 1,8 2015 269524 Čalouněni opotřebeno běžným provozem.Prolíná olej z motoru a 70 000,00 Kč
převodovky, poškozený motor.
Nízké tlaky na všech válcích, špatné starty, akumulátor ( nedrží

9 Š. Superb || 3,6 2011 341017 kapacitu).ZačínajÍci koroze prahů, blatníků. Oprýskaný lak na 70 000,00 Kč
celé karoserii.Koroze výfukového potrubí, tlumiče pérovaní
neplní svou funkci.

Celková cena za sestavu 630 000,00 Kč

Sestava Č.23 r.v km Cena za vozidlo

1 BMW 320 D nezjištěn nezjištěno Nepojízdné,nelze nastartovat,koroze. 15 000,00 Kč
2 BMW 316 l 1995 202 512 Únik kapalin,poškrábán lak ,nepojízdné. 20 000,00 kč
3 Š: Octavia Ill Combi 2,0 2019 87 397 Totálni poškozeni vozidla při DN. 30 000,00 Kč

4 BMW 520 i 2003 nezjištěno Koroze karoserie,vadné brzdy. 35 000,00 kč
pojízdné, zásah do elektroinstalace,neodborný nátěr palubní 17 000,00 Kč

5 Škoda Octavia nezjištěn nezjištěno desky.
Nelze nastartovat ani pomocí náhradního zdroje,koroze 35 000,00 kč

6 BMW 530 D 2005 nezjištěno brzdového systému.

Příloha Č.1 k č.j. KRPU-30419-49/ČJ-0400AO-03



promáčklý pp blatník prasklé světlomety ,promáčklé LP 30 000,00 Kč
7 Opel Vivaro 2003 329 000 dveře,nepojIzdné.
8 BMW 320 1999 nezjištěno Pomačkaná karoserie ,koroze,stav motoru neznámý. 20 000,00 kč

9 BMW X5 nezjištěn nezjištěno Vadné čerpadlo,nelze nastartovat,koroze. 50 000,00 Kč
Nepravidelný chod motoru,celkově zašlý vlivem dlouhodobého

10 Nissan Terano nezjištěn nezjištěno stáni. 20 000,00 KČ

Celková cena za sestavu 272 000,00 Kč

Sestava č 24 RV Km Cena za vozidlo

1 Suzuki GSX-R-Motocykl nezjištěn nezjištěno Poškozen chladič,únik kapalin, 1 000,00 Kč

2 Yamaha YZF-R1 2000 nezjištěno Vyhořelá e|ektroinsta|ace,nepoiÍzdné. 2 000,00 Kč
3 Moped nezjištěn nezjištěno Nelze nastartovat,nelze zaregistrovat. 1 000,00 kč

Celková cena za sestavu 31 000,00 Kč


