Smlouva čj. DÚ/1719/2019
Smlouva čj. DÚ/1720/2019
Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19
Se sídlem Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 4 Hodkovičky
IČO: 61386308
zastoupený PaedDr. Janem Tomanem, ředitelem
(dále jen „prodávající“)
a
Varianta – fyzická osoba
…………………………………………………. (akademický titul, jméno, …………………………. Příjmení, vědecká
hodnost), datum narození:
trvalý pobyt: ………………………………
bydliště: …………………………………….
(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
Č j.: DÚ1719/2019 (DÚ1720/2019)
ČI. I.
1. Česká republika je vlastníkem a prodávající je příslušný hospodařit s níže uvedenou movitou
věcí:
osobní automobil ………………………………………………………………………………………………………………..
Spolu s automobilem předá prodávající kupujícímu:
- Návody k obsluze a údržbě automobilu,
- Servisní knížku k automobilu,
- Technické průkazy automobilu s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů,
- 1ks klíče od vozidla
dále jen „předmět koupě“
2. Prodávající nabyl příslušnost hospodařit s majetkem České republiky na základě kupní
smlouvy. Doklady o nabytí majetku byly řádně zařazeny do účetní evidence prodávajícího.
Vzhledem ke stáří majetku a povinnostem vyplývajícím ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, jsou nabývající doklady uloženy v archivu prodávajícího.
3. Převáděný majetek se nachází v areálu Diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče,
Praha 4, Na Dlouhé mezi 19.
4. Tato kupní smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení, které vyhlásil
prodávající.
ČI. II.
1. Prodávající touto smlouvou úplatně převádí kupujícímu vlastnické právo k převáděnému
majetku a kupující toto právo za níže uvedenou cenu přejímá.
2. Kupní cena byla stanovena ve výši ………………………… Kč (slovy………………………… korun českých).
3. Kupující se zavazuje převáděný majetek převzít do 30 pracovních dnů ode dne úhrady kupní
ceny osobně na adrese Diagnostický ústav a SVP, Praha 4, Na Dlouhé mezi 69/19.

4. Nepřevezme-li si kupující v době uvedené v odstavci třetím, náleží prodávajícímu úplata za
uskladnění převáděného majetku ve výši 5 % z kupní ceny převáděného majetku.
5. Za každý, byť i započatý měsíc skladování převáděného majetku se kupující zavazuje zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5 % z kupní ceny převáděného majetku, nejméně však
10 Kč. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 4.
ČI. III.
1. Kupní cenu uhradí kupující bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího číslo
12031031/0710, a to do 30 dnů ode dne podpisu této Kupní smlouvy.
2. Pokud kupující bude v prodlení se zaplacením shora uvedené částky (kupní ceny), nebo její
části, uhradí prodávajícímu úrok z prodlení dle platné právní úpravy.
3. Pro účely této smlouvy se kupní cena a úroky z prodlení (a případné jiné platby) považují za
zaplacené okamžikem připsání celé hrazené částky na účet prodávajícího.
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ČI. IV.
Kupující prohlašuje, že nemá žádné dluhy vůči státu a je schopen dodržet své závazky
vyplývající z této smlouvy, zejména zaplatit včas a řádně kupní cenu.
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu podstatné skutečnosti,
které mají nebo by mohly mít vliv na prodej věci, zejména na povinnosti zaplacení kupní ceny,
stejně tak i zahájení soudního nebo správního řízení ve věci dluhů vůči státu. Tato povinnost
kupujícího trvá až do okamžiku zaplacení kupní ceny s příslušenstvím.
Kupující prohlašuje, že není osobou, na niž se vztahuje § 18 zákona č. 219/2000 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že všechny náklady spojené s uvedením movité věci do provozu na
pozemních komunikacích a se změnami v registru silničních vozidel, zejména zajištění
evidenční a technické prohlídky, měření emisí, uzavření pojistné smlouvy o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb., v platném
znění, případné správní poplatky spojené se změnami registrace aj., ponese kupující na své
náklady.
ČI. V.
Kupující bere na vědomí, že prodávající od této smlouvy odstoupí, ukáže-li se prohlášení
kupujícího, že není osobou, na níž se vztahuje § 18 zákona č. 219/2000 Sb., jako nepravdivé.
Prodávající má právo od této smlouvy odstoupit, ukážou-li se prohlášení kupujícího, uvedená
v ČI.IV odstavci 1., 2., a 3. Této smlouvy, jako nepravdivá anebo nastanou-li takové skutečnosti.
Prodávající má dále právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena nebude uhrazena
včas a řádně, a to ani dodatečné lhůtě určené prodávající.
Odstoupením se závazky z této smlouvy od počátku ruší. Smluvní strany jsou povinny si vrátit
vzájemná plnění poskytnutá dle této smlouvy.
Pokud dojde k odstoupení od této kupní smlouvy ze strany prodávajícího, vznikne
prodávajícímu právo na náhradu veškerých nákladů, které mu v souvislosti s prodejem
převáděného majetku vznikly.
Odstoupení od této smlouvy se nedotýká povinnosti kupujícího zaplatit peněžitá plnění
(zejména úroky z prodlení a skladné), na jejichž úhradu vznikl prodávajícímu nárok od data
účinnosti smlouvy do data účinnosti odstoupení.
ČI. VI.
Předání vozidla
Prodávající a kupující se dohodli, že předmět koupě bude předán kupujícímu po úhradě celé
kupní ceny v sídle Diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi
69/19, a to písemným protokolem o předání a převzetí vozidla.
ČI. VII.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
Vlastnické právo k převáděnému majetku přechází na kupujícího dnem převzetí převáděného
majetku po úplném zaplacení kupní ceny.

3. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků
smlouvy.
5. Poplatkové a daňové povinnosti spojené s touto smlouvou nese kupující.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti dle příslušné právní úpravy. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, nikoliv z přinucení nebo
omylu. Na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Praha
Prodávající:

Praha
Kupující:

………………………………………………..
PaedDr. Jan Toman
ředitel
Diagnostický ústav a SVP Praha 4
Na Dlouhé mezi 19

…………………………………………..

