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Pan
Jan Vičar'
byem: Řásná, Na Nivách 16 E 588 56 Telč' tel: 
e-mai I : 

Bankovní spojení: 
číslo účtu:

na straně jedné, dále jen,,pľodávajíci,,

Památník náľodního písemnictví, se sídlem 118 38 Pľaha 1 _ Hradčany, Stľahovské nádvoří
IlI3Ż,jednající pľostřednictvím Mgr. Zđeřka Fľeislebęna, ředitele, IČ-: 023311, tel. 

 e-mail : 

na straně dľuhé, dále jen,,kupujícíoo

uzavíraji podle ustanovení $ 588 a násl. zák.ě. 4011964 Sb. ve zněni pozdějších dodatků
a doplfüů (oběanský zákoník), tuto

kupní smlouvu:
Pľodávaj íc í prodává kupuj ícímu týo věci :

Jan Vičaľ: Hold, bibliofilie' 2017-2OI9, texty Sally Ball

Soupis věcí tvoří přílohu č. 1 k této kupní smlouvě.

Prodávající pľohlašuje, ie je na základě vlastního pľohlášení výlučným vlastníkem
pľodávaných věcí.

Pľođávající se đne l.I0.20I9 obrátil na kupujícího s nabídkou koupě. Kupující věci,
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy kupuje.

II.

Kupující prodávané věci převzal dne I'LO.}OII vPNP azĄistil řádné uložení těchto
vecl

o předání apřevzetí věcí je uveden ztanamna příloze č. 1

III.

Kupující nabídku koupě pľojednal na jednání poradního sboru pro sbíľkotvornou
činnost oUS PNP v roce 2019 adoporučil nabídku přijmout (vizěj.832loÚS _E1l2O1g).

Kupní smlouva t/2



Koupené věci budou zapsány a řádně zaevidovány v přírustkové knize kupujícího.

Koupené věci budou u kupujícího ľoztříděny a zkatalogizovźny podle příslušných
směrnic o nakládání s nimi a nově označeny tak, že k nim bude připoj en nénev fondu,
vlastnické razítko kupujícího, příľůstkové číslo a signatuľa.

Koupené věci budou přístupny badatelům za obvyklých podmínek, kupující bude
koupené věci využívat při své sbíľkové aprezentaćní činnosti,jako např. při pořádání výstav,
publikaění činnosti aj.

IV.

Další ujednání: nejsou

Kupní cena činí po dohodě úěastníků částku celkem 80000,-Kč, slovy: 'osmdesáttisíc Kč,
je splatná podle finančních možností kupujícího na účet pľodávajícího nebo v hotovosti

v.

osobou odpovědnou za vyÍizování veškeľých záležitostí týkajících se kou ě  se za
kupujícího určuje vedoucí oUS PNP 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, kažđá smluvní stľana obdrži
dvě vyhotovení. Měnit a doplňovat tuto smlouvu je možno pouze písemnou foľmou, jinak
jsou změny a doplňky neplatné. Účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetli, že je
pľojevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Smlouva je uzaviránapodle právních předpisů ČR.

Y Praze dne .(.?.,.(?...3.ľ/.2 V Pľaze dneł.4.?:.Í:.?

. Zdeněk Freisleben

náľodního písemnictví
lcl

Jan Vičaľ

prodávající
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Památník náľodního písemnictví, Strahovské nádvolí l/t32, PsČ 1 18 38 Praha l _ Hradčany, 1Č: 023 31l

Předávací protokol

Příloha č. 1 ke kupní smlouvě koupě

ze dne .ł./.,.?-:..kft

Jan Vičaľ: Hold, bibliofilie, 2017-2019, texty Sally Ball

52 x 65 cm, 30 listů, 68 originálních linoľýů (ručně ľyté texty), monotyp, ľučně koloľováno,

náklad kusů

Y Praze, dne 1. I0.2019

Jan Vičaľ Vilma Hubáčková

Předávací pľotokol y1






