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Kupní smlouva 
o koupí ojetého motorového vozidla

SKODA AUTO a.s.
se sídlem: Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60,
IČ: 00177041, DIČ; CZ00177041
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332, zastoupena 
Ing. Evou Kancnýřovou, vedoucí Zákaznického centra a Janem Papežem, koordinátorem prodeje 
ojetých vozů, 
bankovní spojení'
(dále jen „prodávající")

Česká republika -  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Název; Česká republika -  M inisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sídlo: Karmelitská 5 ,118  00 Praha 1
IČO: 00022985
Jednající: Mer. Eva Vondráčková, ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných zakázek
Bankovní spoiení:

Kontaktní osoba: Ing. Jan Pecka, vedoucí oddělení nákupu a majetku úřadu
(dále jen „kupující")

uzavírají dnešního dne 
ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku tu to

kupní smlouvu o koupi ojetého motorového vozidla

I.
Prodávající je  výlučným vlastníkem ojetého (použitého) m otorového vozidla níže uvedené specifikace:

Tovární značka: ŠKODA Superb RZ:
Typ: Laurin a Klement 2,0 TSl/206 kW číslo TP;
Rok výroby: 2015 barva vozidla:
Číslo m otoru: G X  VIN:
Objem /palivo: Benzín stav tachom etru:

(dále jen „vozidlo").
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U.
1. Podkladem pro uzavření té to  smlouvy je  věcné a cenové posouzení odkupovaného vozidla s názvem 

akce „Obnova vozového parku pro vrcholové vedení MŠMT", identifikační číslo SMVS: 
133V012000010.

2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá vozidlo, které je  předmětem koupě, a to  ve stavu 
tak, jak je  popsán v záznamu o prohlídce technického stavu vozidla, který tvo ří nedílnou součást 
té to  smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo k vozidlu, a kupující se zavazuje, že vozidlo 
převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu, to  vše za podmínek té to  Kupní smlouvy.

3. Prodávající prohlašuje, že na vozidle uvedeném v čl. I. té to  smlouvy nevážnou žádná práva nebo 
závazky třetích stran, a že nezatajil na vozidle žádné technické vady a nedostatky než ty, které jsou 
uvedeny v záznamu o prohlídce technického stavu vozidla.

Kupní cena vozidla byla s přihlédnutím  k jeho  opotřebení a technickému stavu stanovena dohodou
smluvních stran částkou: 

částka bez DPH 685.197,52 Kč 
DPH 21%  143.891,47 Kč
celkem včetně DPH 829.089,- Kč (slovyrosmsetdvacetdevěttisícnuiaosmdesátdevětkorunčeských).

Tato cena je  konečná a nepřekročitelná.

IV.
1. Kupující vozidlo uvedené v čl. I. té to  smlouvy kupuje za dohodnutou kupní cenu dle čl. lil. té to  

smlouvy, tj. za částku ve výši 829.089,- Kč včetně DPH a prohlašuje, že se seznámil s technickým 
průkazem
a osobní prohlídkou s technickým stavem vozidla.

2. Kupující je  povinen zaplatit prodávajícímu cenu bezhotovostné po řádném předání a převzetí
kupovaného vozidla. Splatnost faktury se stanoví na 30 kalendářních dnů poté, kdy kupující obdrží
od prodávajícího fakturu. Faktura bude splňovat zákonem stanovené náležitosti. Nebude-li faktura 
m ít předepsané náležitosti, je  kupující oprávněn tu to  fakturu v rá tit ve lhůtě splatnosti 
prodávajícímu k opravě a po doručení upravené faktury běží nová lhůta k jejímu zaplacení.

3. Dnem úhrady kupní ceny se rozumí den podání bankovního příkazu k úhradě kupní ceny z účtu 
kupujícího na účet prodávajícího.

V.
1. Platnost té to  smlouvy nastává okamžikem jejího podpisu druhou ze smluvních stran, účinnost 

nastává jejím  uveřejněním v Registru smluv.

2. Vlastnické právo ke shora uvedenému vozidlu přejde z prodávajícího na kupujícího převzetím 
vozidla s tím , že vyznačení změny provozovatele m otorového vozidla v osvědčení o registraci vozidla 
(technický průkaz) bude provedeno nejpozději do pěti dnů ode dne účinnosti té to  smlouvy u 
příslušného správního orgánu, kdy v technickém průkaze bude proveden záznam ve prospěch 
kupujícího.

3. Náklady spojené s vyznačením změny provozovatele vozidla v technickém průkazu nese kupující.

4. Okamžikem převzetí vozidla přechází na kupujícího nebezpečí škody na vozidle.
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VI.
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady váznoucí na prodávaném vozidle, avšak za vady vzniklé dalším
použitím  nebo opotřebením  vozidla a za vady uvedené v záznamu o prohlídce technického stavu
neodpovídá.

VII.
1. Kupující byl seznámen s vlastnostm i vozidla a s pravidly pro jeho používání včetně specifických 

pravidel pro provoz osobního autom obilu  s filtrem  pevných částic (DPF).

2. Prodávající a kupující prohlašují, že tu to  kupní smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavřeli 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Prodávající bere na vědomí, že je  povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontro ly ve smyslu § 2 
písm. e) a § 13 zákona o finanční kontro le, tj. poskytnout kontrolním u orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v 
rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.

4. Tato Kupní smlouva, jakož i otázky to u to  smlouvou výslovně neupravené, se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto  smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel uveřejnění 
celého textu smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat smlouvy v registru smluv včetně případných 
oprav uveřejnění s tím , že nezajistí-li objednatel uveřejnění sm louvy nebo metadat smlouvy v 
registru smluv do 30 dnů od uzavření smlouvy, pak je  oprávněn zajistit jejich uveřejnění dodavatel 
ve lhůtě tř í  měsíců od uzavření smlouvy.

6. Při předání vozidla předává prodávající kupujícímu: 
technický průkaz k vozidlu,
originální klíče od vozidla v počtu 2 ks 
4x kom pletní zimní kola

Vlil.
Tato smlouva je  vyhotovena ve dvou výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Příloha: Záznam o prohlídce technického stavu vozidla 
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