Č.j.: 60694/ENV/16

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená:
Ing. Martinou Setzerovou, ředitelkou odboru provozního
IČO:
00164801
bankovní spojení:
ČNB Praha 1
číslo účtu:
19-7628001/0710
(dále jen „prodávající“)
a

Pavel Zouhar
místo podnikání:
Cyrila Boudy 4041/2, 796 04 Prostějov
IČO:
01401823
DIČ:
CZ8602214918
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Prostějov
(dále jen „kupující“)
uzavírají
podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“),
a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“),
tuto

KUPNÍ SMLOUVU
Čl. I.
1.

Ministerstvo životního prostředí je příslušné hospodařit s majetkem ve vlastnictví České
republiky, a to s osobním automobilem značky ŠKODA Fabia 1,4i 16V níže uvedené
specifikace:










2.

VIN: TMBNC46Y464517255
rok výroby: 2005
první registrace vozidla: 13.12.2005 v ČR
kategorie vozidla: M1, zdvih. objem: 1390 cm3
palivo: benzin
max. výkon: 55 kW/5000 ot.[min-1]
výrobce: ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav
barva: 9102 šedá pastelová metalíza
počet ujetých km dle stavu tachometru: 186 907 km

Osobní automobil je blíže popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 3453/222/16
ze dne 6.6.2016, který byl vypracován soudním znalcem Ing. Petrem Žalmanem (dále
jen „osobní automobil“ či „vozidlo“).
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Čl. II.
1.

Prodávající prodává kupujícímu osobní automobil specifikovaný v článku I. této smlouvy
včetně všech jeho součástí a příslušenství, kupující osobní automobil od prodávajícího přejímá
a zavazuje se zaplatit kupní cenu.

2.

Kupní cena je ve výši 55 200,- Kč s daní z přidané hodnoty, a to včetně HF sady Nokia s inv.
č. 70852-0000. Kupní cena byla stanovena na základě výběrového řízení, které vyhlásil
prodávající, a kupující nabídl cenu nejvyšší.

3.

Kupní cena bude zaplacena na číslo účtu prodávajícího, vedeného u České národní banky
se sídlem v Praze, číslo účtu 19-7628001/0710, variabilní symbol 6069416, a to do deseti
pracovních dnů ode dne, kdy bude Kupujícímu doručena výzva k jejímu zaplacení. Dnem
splatnosti se rozumí den připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

4.

Vlastnické právo k vozidlu přejde z prodávajícího na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny
v její plné výši.

5.

Vyznačení změny provozovatele motorových vozidel v osvědčení o registraci vozidla
(technický průkaz) bude provedeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zaplacení
sjednané kupní ceny u příslušného správního orgánu, kdy v technickém průkazu bude proveden
záznam ve prospěch kupujícího, a to tak, že odhlášení provede prodávající a přihlášení provede
kupující s tím, že obě smluvní strany musí být přítomny současně. Náklady na přehlášení
vozidla ponese strana kupující.
Čl. III.

1.

Osobní automobil bude předán do sedmi dnů ode dne provedení vyznačení
změny provozovatele motorových vozidel v osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz).
O předání a převzetí vozidla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o předání
a převzetí vozidla s podpisy obou smluvních stran, ve kterém bude stav předmětného vozidla
popsán, a to včetně případného zjevného poškození a množství pohonných hmot v nádrži
vozidla. Vozidlo bude předáno na adrese sídla prodávajícího, která je uvedena v úvodu této
smlouvy, a to po předchozí dohodě smluvních stran o přesném datu a čase předání a převzetí.
Kupující vozidlo odveze na vlastní náklady. Současně dnem předání a převzetí vozidla přechází
na kupujícího nebezpečí škody a nahodilé zkázy na vozidle.

2.

Při předání a převzetí vozidla budou kupujícímu společně s vozidlem předány níže uvedené
součásti a příslušenství vozidla, kterými jsou:






3.

technický průkaz
osvědčení o registraci vozidla
servisní knížka
2x originální klíče od vozidla
HF sada Nokia inv. č. 70852-0000

Kupující výslovně prohlašuje, že se osobní prohlídkou seznámil s technickým stavem vozidla
a se znaleckým posudkem, stav vozidla ke dni předání je mu dobře znám a je si vědom,
že se jedná o ojeté vozidlo, jehož stav odpovídá jeho opotřebení a vozidlo v tomto stavu
přijímá.
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4.

Prodávající prodává vozidlo ve stavu tak, jak je popsán ve znaleckém posudku a v záznamech
o prohlídce technického stavu vozidla.
Čl. IV.

1.

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající po dobu trvání této smlouvy zpracovával jeho osobní
údaje uvedené v této smlouvě a údaje o této smlouvě pro účely archivace či případné kontrolní
činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým podpisem uděluje souhlas
ke zpracování jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely,
a to po dobu nezbytně nutnou.

2.

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Ke změnám či doplnění
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

3.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá
smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

4.

Kupující bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy, a to včetně výše
kupní ceny a jeho úplné identifikace.

5.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registru smluv. Smluvní strany se dohodly,
že zveřejnění této smlouvy a její zaslání do Informačního systému Registr smluv zajistí
prodávající.

6.

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
a po jejím přečtení shodně prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí v plném rozsahu, že tato
smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze, dne 12.10.2016

V Prostějově, dne 5.10.2016

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí

Pavel Zouhar

Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního
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Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 18.10.2016 10:47:08

Jméno a příjmení:

Pavel Zouhar

Datum narození:

21.02.1986

Občanství:

Česká republika

Sídlo:

Cyrila Boudy 4041/2, 796 04, Prostějov

Identifikační číslo osoby: 01401823
Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

11.02.2013

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.2
Předmět podnikání:

Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

29.07.2013

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Radoslav Zouhar (1)

Jméno a příjmení:
Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení:

Radoslav Zouhar (1)

Datum narození:

19.02.1959

Občanství:

Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Prostějova
Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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