Kupní smlouva
o koupi ojetého motorového vozidla
č. MSP-37/2021-MSP-CES
uzavřená v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „Zákon č. 219/2000 Sb.“), vyhláškou
Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s
majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška č. 62/2001 Sb.“) a podle ustanovení §
2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník“)

Smluvní strany:
1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti
se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
zastoupená: Mgr. Pavlem Kolářem, ředitelem odboru investic a majetku
IČO: 00025429
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 19-5120001/0710
(dále jen „prodávající“)
a
2. … (název společnosti, včetně označení právní formy, příp. titul, jméno a příjmení FO)
se sídlem (příp. bytem FO): …………………………
IČO (příp. dat. nar. FO): ………………………………
DIČ: ………………………………
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném ……………… soudem v ………………………,
oddíl ……….., vložka ……………
zastoupená: ……………………….
bankovní spojení: …………………
č. účtu: …………………………….
(dále jen „kupující“)
(dále též společně označovány jako „smluvní strany“ nebo každá z nich samostatně jako
„smluvní strana“)
Smluvní strany uzavírají na základě účasti kupujícího a výsledků výběrového řízení
provedeného prostřednictvím Elektronického aukčního systému Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových (dále jen „výběrové řízení“) níže uvedeného měsíce, dne a roku tuto:
kupní smlouvu o koupi ojetého motorového vozidla
(dále jen „smlouva“)

Článek I
Účel a předmět smlouvy
1. Účelem této smlouvy je úprava a stanovení podmínek, za jakých prodávající kupujícímu
předmět koupě – motorové vozidlo s příslušenstvím specifikované v článku II. odst. 1.
a 2. této smlouvy (dále jen „předmět koupě“) prodává, resp. úplatně převádí do jeho
vlastnictví, včetně stanovení způsobu a podmínek předání a převzetí předmětu koupě a
úhrady kupní ceny předmětu koupě kupujícím.
2. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě
a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu, a odpovídající závazek
kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu, to vše za
podmínek této smlouvy.
3. Předmět koupě je pro prodávajícího trvale nepotřebným dle § 14 odst. 7 Zákona č.
219/2000 Sb., o jeho nepotřebnosti rozhodl písemně ředitel odboru investic a majetku,
rozhodnutím č.j. 10/2020-OIM-OSU/24 ze dne. 1.12.2020.

Článek II
Předmět koupě
1. Prodávající prohlašuje, že Česká republika je vlastníkem a Ministerstvo spravedlnosti
je příslušné hospodařit s tímto majetkem – osobním automobilem:
tovární značka: Škoda
typ: Fabia combi
rok výroby: 2004
motor: 1,9 TDi
objem/palivo: 1,9, nafta

RZ: 3A9 3625
číslo tech. průkazu: BF 687784
barva vozidla: 9892 červená metalíza
číslo karoserie: TMBGS26Y054181795
stav tachometru: 180 701 km

(dále jen „vozidlo“).
2. Současně s předáním vozidla je prodávající povinen předat kupujícímu:
• technický průkaz k vozidlu
• originální klíče od vozidla v počtu 1 ks
• kompletní sadu kol s ocel. + poklice disky na pneumatikách se zimním dezénem
5 cm (dvě sady kol)
(dále jen „příslušenství vozidla“ nebo také jen „příslušenství“).
Článek III
Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena předmětu koupě byla s přihlédnutím k jeho opotřebení a technickému stavu
stanovena na základě výsledků výběrového řízení ve výši …………… Kč (slovy:
……………………………. korun českých) (dále jen „kupní cena“).
2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady smluvních stran, které jsou spojené s realizací
předmětu této smlouvy.

3. Faktura bude prodávajícím vystavena a zaslána kupujícímu bez zbytečného odkladu po
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a jejím uveřejnění v registru smluv.
Splatnost faktury se sjednává na 7 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu.
Dnem úhrady kupní ceny se rozumí den připsání celé částky kupní ceny na účet
prodávajícího.

Článek IV
Předání a převzetí předmětu koupě
1. Zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel z prodávajícího na
kupujícího, resp. v osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz), (dále jen „zápis“)
zajišťují oprávnění/pověření zástupci smluvních stran na základě společné žádosti.
Žádost o zápis bude podána u příslušného správního orgánu do 7 pracovních dnů po
zaplacení celé kupní ceny kupujícím na účet prodávajícího a zaslání výzvy
prodávajícího k poskytnutí součinnosti k provedení zápisu kupujícímu na kontaktní email uvedený v článku IV odst. 2. této smlouvy. Náklady spojené s vyznačením změny
provozovatele vozidla v technickém průkazu nese kupující.
2. Osobou pověřenou k úkonům nezbytným k provedení zápisu za prodávajícího je:
• Ivo Čížek, tel.: 221 997 513, 737 244 246, e-mail: icizek@msp.justice.cz
Osobou pověřenou k úkonům nezbytným k provedení zápisu za kupujícího je:
• …………………….. (jméno, příjmení), …………………. (pracovní pozice),
tel.: ………, e-mail: ………
3. K předání a převzetí předmětu koupě dojde ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne odeslání
výzvy prodávajícího k předání a převzetí předmětu koupě kupujícímu na kontaktní email uvedený v článku IV odst. 6. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu koupě je
možné až po zaplacení celé kupní ceny kupujícím na účet prodávajícího a provedení
zápisu dle článku IV odst. 1 této smlouvy. .
4. O fyzickém předání a převzetí vozidla včetně příslušenství bude na místě sepsán
protokol o předání a převzetí předmětu koupě podepsaný pověřenými/oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí předmětu koupě bude
vyhotoven ve 2 originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
5. Místem předání předmětu koupě je místo sídla prodávajícího na adrese Vyšehradská 16,
Praha 2 .
6. Osobou pověřenou k předání vozidla včetně příslušenství za prodávajícího je:
• Mgr. Bc. Jiří Stehlík, tel.: 221 997 244, 732 415 795, e-mail:
jstehlik@msp.justice.cz
nebo
• Ivo Čížek, tel.: 221 997 513, 737 244 246, e-mail: icizek@msp.justice.cz
Osobou pověřenou k převzetí vozidla včetně příslušenství za kupujícího je:

•

…………………….. (jméno, příjmení), …………………. (pracovní pozice),
tel.: ………, e-mail: ………

7. Převzetím předmětu koupě dle této smlouvy přechází na kupujícího nebezpečí škody na
předmětu koupě. V případě, že kupující nepřevezme předmět koupě ve lhůtě dle
předchozích odstavců článku IV smlouvy, přechází nebezpečí škody na předmětu koupě
(zejm. nahodilé zkázy či nahodilého poškození) na kupujícího ke dni, ke kterému si měl
kupující předmět koupě převzít.
8. Jestliže se Vítězem aukce stane územní samosprávný celek, tak se lhůty článku III odst.
3 a článku IV odst. 1 a 3 neuplatní. V takovém případě je Vítěz aukce povinen podepsat
kupní smlouvu, uhradit aukční cenu a převzít předmět aukce v termínu do 14 pracovních
dní od schválení právního jednání orgánem územně samosprávného celku, stanoví-li tak
příslušné právní předpisy.

Článek V
Odpovědnost za vady
1. Prodávající prohlašuje, že stav předmětu koupě odpovídá jeho stáří.
2. Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě neváznou žádná práva nebo závazky
třetích stran a že nemá právní vady.
3. Kupující prohlašuje, že je mu stav předmětu koupě dobře znám, že byl prodávajícím
seznámen se stavem předmětu koupě a kupuje jej ve stavu, jak stojí a leží.
4. Za vady vzniklé dalším použitím nebo opotřebením vozidla po předání vozidla
prodávajícím kupujícímu nebo po dni, ke kterému si měl kupující předmět koupě převzít
(viz článek IV této smlouvy) prodávající neodpovídá.
5. Prodávající neposkytuje kupujícímu záruku na předmět koupě.
6. Kupující bere na vědomí, že změnou vlastníka vozidla zaniká pojištění povinného
ručení vozidla a že je povinen vozidlo pojistit.
Článek VI
Mlčenlivost a ochrana osobních údajů
1. Smluvní strany prohlašují, že všechny informace, které se při plnění předmětu smlouvy
dozví, jsou důvěrné povahy.
2. Smluvní strany se zavazují zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a důvěrné
informace používat pouze k plnění předmětu smlouvy. Povinnost zachovávat
mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by
důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity
v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by
bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací.

3. Smluvní strany jsou oprávněny předat důvěrné informace třetí osobě v případě, kdy jim
tato povinnost vyplývá ze zákona nebo jiného právního předpisu nebo z pravomocného
rozhodnutí soudu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě spolupracovat a učinit
všechna možná opatření nutná k ochraně zájmů druhé smluvní strany.
4. Kupující je oprávněn předat důvěrné informace pouze svým zaměstnancům, kteří je
potřebují znát pro plnění předmětu smlouvy, případně dalším spolupracujícím osobám,
jejichž služby jsou nutné pro plnění předmětu smlouvy. Prodávající plně odpovídá za
porušení závazku mlčenlivosti ze strany svých zaměstnanců či spolupracujících osob.
Této odpovědnosti se nemůže zprostit.
5. Budou-li údaje, ke kterým kupující získá v souvislosti s plněním dle této smlouvy
přístup, mít povahu osobních údajů, kterými se rozumí osobní údaje zákona č. 110/2019
Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“), resp. ve smyslu nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) (dále jen „Nařízení“)
včetně zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu článku 9 Nařízení a rozsudků ve
smyslu článku 10 Nařízení (dále jen „Osobní údaje“), je kupující povinen přijmout
veškerá opatření k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k těmto Osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům či jinému zneužití, a zajistit nakládání s Osobními údaji v souladu s touto
smlouvou, Zákonem a Nařízením.
6. Kupující je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací a ochraně
Osobních údajů. Kupující má povinnost zachovat mlčenlivost i po skončení smluvního
vztahu založeného touto smlouvou.
Článek VII
Úrok z prodlení a smluvní pokuta
1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části dle této smlouvy, je
prodávající oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,Kč za každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s převzetím předmětu koupě dle příslušných odstavců
článku IV této smlouvy je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení
smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
3. V případě porušení povinností kupujícího souvisejících se změnou registrace
provozovatele vozidla dle článku IV odst. 1. této smlouvy je prodávající oprávněn
požadovat na kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý
jednotlivý případ porušení.
4. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti kupujícího dle článku VI této smlouvy je
prodávající oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,Kč za každý jednotlivý případ porušení.

5. Splatnost smluvních pokut je 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy
prodávajícího kupujícímu k jejich úhradě.
6. Úhradou smluvní pokuty/smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody či jiné
újmy způsobené porušením povinnosti, pro které jsou smluvní pokuty sjednány, ani
povinnost kupujícího řádně splnit povinnost dle této smlouvy, pro jejíž nesplnění byla
smluvní pokuta uložena. Škodou se rozumí i případně uložená sankce/pokuta za
nedodržení povinnosti spočívající ve včasném podání žádosti o zápis.
Článek VIII
Trvání a ukončení smlouvy
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran a odstoupením od smlouvy.
2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
kupujícím. Za podstatné porušení smlouvy je považováno nesplnění povinností
kupujícím řádně nebo včas, tzn. zejména prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny
zcela nebo částečně, neposkytnutí součinnosti pro včasné podání žádosti o zápis nebo
neposkytnutí součinnosti při převzetí vozidla kupujícím.
3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bude
zjištěn úpadek kupujícího nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku
kupujícího nebo byl insolvenční návrh na kupujícího podán (v souladu se zněním
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů). Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě,
že kupující vstoupí do likvidace.
4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení
o odstoupení oprávněné strany doručeno druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní
pokuty a náhradu škody.
Článek IX
Výkladová ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle
a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala,
měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran
nespoléhá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této smlouvě, jejích
přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace stran.
2. Výrazům a slovním spojením, které jsou v některé části smlouvy definovány,
tj. uvedeny v uvozovkách a zvýrazněny kurzívou, je v ostatních částech smlouvy
přikládán význam, který je jim přiřazen v daném definičním ustanovení.

3. Smluvní strany ujednávají, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením
zákona, jež nemá donucující účinky. Smluvní strany vylučují použití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.
4. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí
příslušná ustanovení Občanského zákoníku, příp. dalších příslušných právních
předpisů.
Článek X
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran
1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat
druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité
pro řádné plnění této smlouvy.
2. Prodávající je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách a v registru smluv dle
požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, celý text smlouvy, údaje o kupujícím nevyjímaje, vše za
předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis.
3. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se
o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich
překonání.
4. Kupující je povinen nahradit veškerou škodu, kterou způsobil porušením ustanovení
této smlouvy nebo povinností stanovených příslušnými právními předpisy.
Článek XI
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle
a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala,
měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran
nespoléhá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této smlouvě, jejích
přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace stran, včetně pokynů
prodávajícího.
3. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto
smlouvou, budou věcně a místně příslušné soudy České republiky.
4. Smluvní strany se zavazují, že v případě vzniku sporu ohledně plnění dle této smlouvy,
včetně jejího výkladu, vynaloží úsilí o smírné mimosoudní vyřešení věci vzájemným
jednáním a dohodou smluvních stran. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor, bude

takový spor předložen jednou ze smluvních stran věcně a místně příslušnému soudu.
Zahájením soudního řízení není dotčena povinnost smluvních stran dodržovat práva a
povinnosti, ke kterým se touto smlouvou zavázaly.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě
chronologicky číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného k tomu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou
adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku.
Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí.
7. Kupující prohlašuje a potvrzuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve
smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
8. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, zdánlivým či neúčinným, nemá
tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
Smluvní strany se v tomto případě zavazují písemnou dohodou nahradit ustanovení,
které bylo shledáno neplatným, zdánlivým či neúčinným novým ustanovením, které po
obsahové stránce nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu původního ustanovení. Do té
doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dvě
vyhotovení obdrží prodávající a jedno vyhotovení obdrží kupující.
10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí prodávající.
11. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé,
vážné a svobodné vůle, že ji neuzavřeli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek,
že si její obsah přečetli, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a
srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V …………. dne ………..

V Praze dne ……………

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

Mgr. Pavel Kolář
ředitel odboru investic a majetku

-----------------------------------------

------------------------------------------

