
Kupní smlouva

podle S 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník")

I.
Smluvní strany

Prodávající: Česká republika - Krajské ředitelství policie JihoČeského kraje
Lamiova třída 193/26, 370 74 České Budějovice

Zastoupená:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
Není plátce DPH
(dále jen ,,prodávající") na jedllé druhé

a

Kupující:
sídlo:
RČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
E-inail:
(dále jen ,jalplljící")

Roman Štěpánek

na straně druhé

II.
Předmět smlouvy

Předinětern smlouvy je odprodej nepotřebných dopravních prostředků (dále jen ,,zboží"),
sl)eciňkovaných v příloze této smlouvy, která je její nedílnoLľ součástí. Zboží je prodáváno jako
celek. Kupující se předeni seznámil se stavem zboží, čímž bere na vědonií jeho technický stav,
který je ovlivněn stáříin, běžnýin provozem, dopravní nehodou nebo dlouhodobýni
skladováníin. Současně je si vědom i možllostn]i změny užitných vlastností, ke kterýin mohlo
dojít ze shora uvedených důvodů.

III.
Kupní cena

Kupní cena za zboží uvedené v příloze této kupní smlouvy činí
a bude uhrazena bez|lotovostníln
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převodem na účet Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje České Budějovice vedený u
České národní banky, pobočka České Budějovice,

Celá částka bude na účet prodávajícího převedena do pěti (5) dnů od
podpisu této smlouvy.

IV.
Přeprava a převzetí zboží

Kupující je oprávněn převzít zboží neprodleně poté, kdy byla splacena celá kupní cena.
K tomuto úkonll je povinen telefonicky vyzvat pracovníka auton)obilního oddělení Kraj ského
ředitelství policie Jihočeského kraje: nejméně 24 hodin
předem. Kupiú cena se považuje za splacenou v okainžiku připsání celé částky na účet
prodávajícího, Přepravu zboží ze skladu prodávajícího hradí a zabezpečuje kuplljící v celém
rozsahu. Zboží bude vyskladněno v předem dohodnuténi pořadí a n]nožství. Zboží bude před
každým odběrem připraveno na místě vhodném k rnanipulaci a jeho nakládání na odtahové
vozidlo. Při každém jednotlivém odběru zboží bude na jeho konci proveden sollpis, který bude
potvrzen odpovědnou osobou obou smluvních stran a bude dokladem o rozsahu předaného
zboží k určitélnll dni. Přebírání zboží musí být dokončeno nejpozději do 30-ti dnů od složení
celé kupní ceny na účet prodávajícího. Veškeré zaplacené zboží, které po této lhůtě zůstane
nevyzvednuto ve skladech prodávajícího, je prodávající oprávněn zlikvidovat bez nároku na
vrácení příslušné kupní ceny. Doklady ke zboží prodávající předá samostatnýin protokolein do
14-ti kalendářních dnů od okanižiku převzetí prodávaných vozidel.

V.
Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okan)žiken] podpisu předávacího protokolu
při převzetí každé dílčí dodávky ve skladu prodávajícího a to pouze na tu část, které se předání
týká.

VI.
Zabezpečení vzniku Škody

Prodávající je povinen zboží vyskladnit tak, aby nedošlo k jeho poškození. Neodpovídá však za
poškození zboží, které vzniklo při nakládání na odtahové vozidlo kupujícírn, ani vzniklo-li při
přepravě, nebo kdykoliv později od okainžiku podpisu předávacího protokolu. Za poškození
v tomto srnyslu nelze považovat ziněny vyplývající z předchozího užívání z dopravní nehody,
11ebo vzniklé dlouhodobýni skladováníin. Kupujícílnll byly tyto zniěny známy již před
podpisem sn]louvy, a tyto zohlednil v ceně. Z tohoto důvodu je při přebírání nelze jako
poškozené nebo opotřebené uplatnit.
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VII.
Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího

Prodávající:
0 je povinen před převodem zboží v registru rnotorovýcli vozidel MV zabezpečit evidenční

kontrolu předníětného zboží;
0 po zaplacení ekologické daně na zboží l[llplljícíl]1 se bude podílet na převodu zboží na

kupujícího v registru inotorových vozidel MV;
0 je povinen po telefonické výzvě umožnit převzetí zboží v pracovních dnech v době od

08,00 hod. do 15,00 hod;
0 je povinen ve shora uvedené době umožnit do areálu Krajského ředitelství policie jčk

vjezd nákladního autoinobilu s příslušnýni počtem osob
provádějící převzetí zboží;

0 je povinen poskytnout jemu dostupnou manipulační techniku na převzetí zboží s obsluhou;
e je povinen uniožnit fyzickolľ přejírnku zboží odpovědné osobě laípujícího;
0 je povinen spolupodepsat vzájemně odsouhlasený předávací protokol při každéni dílčím

odběru zboží;
0 je povinen poskytnout potřebnolľ součinnost, zejména osobní přítornností pracovníka

skladu s hmotnou odpovědností při předávání zboží;
© je oprávněn odinítnout výdej zboží není-li celá kupní cena připsána na účet organizační

složky státu;
e je oprávněn požadovat jnienný soupis pracovníků, včetně čísel OP a SPZ vozidla, který

bude předán pracovníku ostrahy areálu, před prvníin odběrem zboží a dojde-li ke znlěnáln
při každé změně, která nastane.

K:upující:
0 je povinen v souladu s ustanoveníin 37e zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, zaplatit

ekologickou daň na zboží;
0 po zaplacení ekologické daně na zboží, se bude podílet s prodávajícíin na převodu zboží v

registru motorových vozidel MV;
0 je povinen dohodnout v potřebném předstihu l]arlnonograln jednotlivých odběrů zboží u

vedoucího allton]obilníl1o oddělení Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje České
Budějovice;
předat jmenný seznam pracovníků na vjezdu do areálu, včetně čísel OP a SPZ vozidla a
stejným způsobem hlásit jakoukoliv změnu;

0 opatřit odtahové vozidlo vhodné velikosti lllnožňující nekolizní průjezd zúženýnii vjezdy
do auton]obilních dílen Kraj ského ředitelství policie Jihočeského kraje České Budějovice;

0 fyzicky převzít zboží při každéin odběru, dle příslušného předávacího protokolll;
podpisem na předávacíin protokolu potvrdit rozsah každého dílčího předání;

o stanovit osobu, která je oprávněna jedllat za lcupujícího:
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VIII.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovená ve dvou (2) výtiscích, jeden (l) výtisk obdrží prodávající a jeden
(l) výtisk obdrží kupující. Může být měněna pouze se souhlasem obou smluvních stran formou
písemných číslovaných dodatků. Je uzavírána na dobu do úplného převzetí veškerého zboží,
uvedeného v příloze této smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami a je účinná dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž se smluvní strany
dohodly, že povinným k uveřejnění v registru smluv je prodávající. Smluvní strany svým
podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato
je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.

Příloha: Seznam dopravních prostředků

Prodávající:
v Českých Budějovicích

,,,, íl ĹoSL

Kupující:
V Českých Budějovicích

t11. Z m-"-
dne
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poř. č. b rz Typ SOP vin Rok výroby Celkem km Poznámka Cena

1 71 729

2 72 423

3 73 667

4 73 671

5 74 156

6 74 176

7 76 215
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8 76 744

9 76 763

10 77 288

,
',

11 77 300

l

12 77 303

l

13 78 2'/4 :
I

14 78 279

IS 79 004

16 79 008

l



17 79 383

18 204 448 !

19 204 458 ,

20 205 547

21 bez B


