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RODNÍ,

=', KUPNI SMLOUVA =49212018

Jan Kotiš

(dále jen ,,prodávající")

a

Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Prařa 7
ic: 00023299 DIČ: CZ00023299
Statutární orgán: Mgr. Karel Ksandr, generální 'editel
Osoba pověřená pro věcná jednání (,,kurátor"): ředitel odboru Muzea
dopravy' NTM
(dále jen ,,kupující" nebo ,,NTM")

uzaviraji tuto kupní smlouvu ve smyslu § 2085 a násl. z. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník):

Čí. l. Předmět smlouvy

l) Předmětem této smlouvy je násl. movitá věc příp. věci či soubor věci {dále jer ,,věc")

Motocykl Grizzly 25Cl z roku 1929

Uvedená věc je blíže specifikovaná v příloze, která je nedílnou součásti této smlouvy,
2) Cena byla stanovena dohodou smluvních stran na částku 260 000 Kč.
3) prodávající se zavazuje kupujícímu odevzdat výše uvedenou věc a převést na něho ulašnictui

k věci Kupující se zavazuje za ni prodávajIcImu zaplatit dohodnutou cenu.
'l) prodávající prohlašuje, že je právoplatným a výlučným vlastníkem výše uvedené věci, Ze na této

věci neváznou žádné dluhy, věcná práva ani jiná práva a závazky. V případě nepravdivosti tchoto
prohlášeni se prodávající zavazuje kupujícímu nahradí: škodu, která mu v důsledku nepravdivostí
tohoto prohlášení vznikne.

ČI. ll. Návrh, podpis a uzavření tétc smlouvy a její platnost a účinnost

l) Tuto smlouvu podepíše nejprve prodávající ccby návrh a doručí jej kupujícímu, Svým podpisem
projevuje prodávající vůli být návrhem této. smlouvy vázán v případě jeho přijeti kupujícím. Návrh
prodávajíciho je neodvolatelný po dobu šesti měsíců od podpisu prodávajícím. Prodávající se pc'
uvedenou dobu mvazuje, že věc ne:'cizí třetí osobě, ani s ni nebude jinak nakládat.

:r') "Tato smlouva musí býtdie úst. § 12 z. č. 219/2000 Sb. o majetku ČR uzavřena písemně a podpisy
musí být na jedné listínč'

3) prodávající bere ria včdomi, Ze nabytí věci pro sbi'rku NTM .posuzuje Rada pro sbirkotuornou
činnost NTM (dále jen ,,rada",) a schvaluje generální ředitel NTM. Pokud rada nabyti věci za
nabídkovou cenu (tj. cenu předběZně dohodnutou mezi kurátorem a prodávajícím):
(i) doporučí,
(ii) již dopcručila před podpisem této smlouvy prodávajícím toliko na základě Návrhu kurátora,
(iii] nedoporučí,
bude tato sm|oLI\/a předložena k podpisu generálnímu řediteli NTM. Pokud generální ředitel NTM
nabyti věci schválí ('příp- i přes nedoporučeni rady), podepíše tuto smlouvu coby statutární orgán
N TM, čímž smlouva nabude platnosti a účinnosti; teprve tímto okamžikem přechází vlastnické
právo k věci na kupujícího.

-i) Pokud nabyti věci rada doporučí a generální řeCitel N řM schválí, avšak 3 poCminkou
sniženi/zvýšeni ceny (dále jen ,,nová cena"), bude o tom prodávající bez zbytečného odkladu
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vyrozuměn. Pokud prodávajlci s novou cenou projeví souhlas, podepíše nový návrh smlouvy
s novou cenou, který bude předložen ke schváleni a podpisu generálnímu řediteli NTM.

5) Pokud nabyti věci (i) neschválí generální ředitel NTM nebe (ii) pokud prodávající neprojeví
souhlas s novou cenou, zaniká neodvolatelnost návrhu. Byla-li věc již kupujícímu Ďředána, vytve
NTM prodávajícího, aby si věc bez zbytečného odkladu vy.zvédnul u kupujícího, což se prodáva,jici
(již podpisem návrhu této smlouvy) zavazuje učintt. (Jstancjveni předchozí věty neplatí, pokud
prodávající projevil souhlas s novou cenou a je připraven podepsat nový návrh.

ČI. Ill. Předání věci

l) Pokud to povaha věci připouští (zejména u drobnějších věci, které může prodávající nosit při
sobě), bude věc předána kurátorovi zpravidla již před podpisem návrhu smlouvy prodávajícím, a
to v sídle kupujícího nebo si ji kurátor vyzvedne u prodávajícího. Pokud se tak nestane, zavazuje
se prodávající takovou drobnější věc předat/zaslat kupujícímu do sídla NTM kdykoliv po tom, co
rada doporučí nabyti věci do sbírky NTM, nejpozději však do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma
smluvními stranami.

' 2) U ostatních věci platl, že přepravu věci do depozitáře NTM zajisti na své náklady kupující, a to
nejdříve po tom, co rada doporučí nabyti věci do sbírky NTM, nejpozději však do 30 dnu od
podpisu cbéma smluvními stranami. prodávající je povinen na výzvu kupujícího umožnit
kupujícímu resp. jim pověřenému přepravci přístup k věci za účelem její přep.ravy a poskytnout mu
při nakládáni věci potřebnou součinnost. Platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána
k přepravě.

ČI. IV. Cena a platební podmínky

l) Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu cenu dle přílohy této smlouvy, a to do 30 dnů
oCe dne podpisu tétc smlouvy oběma smluvními stranami. Pokud však' prodávající věc
kupujícímu nepředal před podpisem [éto smlouvy oběma smluvními stranami, nastává
splatnost ceny teprve 30 dnů ode dne předání věci kupujícímu.

i 2) Čěňlj uhradí kupující ' · " ' ·'
X ořevodem na účet
CI složenkou na adresu b'µjiiště
Cl v hotovosti z pokladny NTM

ČI. V. Závěrečná ustanoveni

l) Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně,neupravená se řidl příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

2) Smluvní strany konstatuji, že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně nutné pro
účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně "'·
souhlasí. Smluvní strany dále potvrzuji, že mají písemný souhlas subjektu údajů (osob)
s poskytnutím osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají čestné prohlášeni,
Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana použít výhradně pro plnění 'účelu této
smlouvy (nebo pro účely řešeni následků jejího porušeni), případně pro plněni povinno.stí
z právních předpisů, pokud je ji taková povinnost právními předpisy uložena. Osobní údaje

" je každá ze smlúvnich stran pcvinna uložit a chránit tak, aby nedošlo k jejich zneužití a'
ztrátě. Každá ze smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde ii
ke změně osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této..,.změně došlo, o ni
neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních údajů je
stanovena zvláštními právními předpisy. KažCá ze smluvních stran se v souladu s obecným
nařízením GDPR může po druhé smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených.

3) Tato smlouva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž kaž.dá z osob na straně
prodávajícího obdrží po jednom a kupující po dvou vyhotoveních.

4) Tato smlouva se uzavírá na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, vážně, určitě a

. srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

' Křížkem označne zvolenou variiqntu.
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Příloha kupní smlouvy - specifikace kupovaných věci a cena

y

: l fotografická ipor· skupina název věci popis věci a identifikační specifika l cena ..
číslo . l priloha, l

l 1 )doprava" : _ MotocyŘl Grizzly Motocykl Grizzly 250 z roku 1929 i 260000 ano .
ř ··lcěna celkem . , 260000,
Sloupce označené tučně vyplňte povinně/
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