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na stľaně jedné, dále jen,pľodávajĺcí..

a

Památník národního písemnictvĺ, se sídlem 1l8 38 Pľaha 1 - Hľadčany, Stľahovské nádvořĺvr32, ící pľostřednictvím Mgľ. Zdeňka Fľeislebena, řecĺitele, IČ: 023311 ,r.l.f
e_maĺl:

na stľaně dľuhé, dále jen,,kupující,,

uzavfuajĹ podle ustanovení $ 58s a násl. zŕk,č,, 40/1964 Sb. ve zněnĺ pozdějších dodatků
a doplňků (občanský zákorrĺk), tuto

I

kupní smlouvu:
Pľodávající prodává kupujícímu tyto věci :

Soupis věcí tvoří přílohu č. 1 k této kupní smlouvě.
Wlastĺmĺl Hoťman:
l) Autopoľtľét
2) Poľtľét manželky Ady

Pľodávající prohlaštrje, Že je na základě vlastního pľohlášení výluěnýnr vlastrríkem
prodávaných věcí.

. Pľodávající se dne 23.2,2018 obľátila na kupujícího s nabídkou koupě. Kupujĺcí věci,
uvedené v příloze ě. 1 této smlouvy kupuje.

II.

věcí
Kupující pľodávané věci převzal đne 23. 2. Ż018 v Pľaze a zajistil řádné uloŽení těchto

o předání a převzetí věcí je uveden záznamna příloze č. 1.

ttI.

Kupní snllouva v2



Kuprrjící nabĺdkrr koupě pľojednal a poľadní sboľ pro sb{ľkotvoľnou čirrnost oUS PNP
doporuěil na svém jednání konaném v roce 2019 řediteli PNP kotrpi přijmout (viz čj.
167/OUS - El/2018).

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

Koupené věci budou u kupujícího ľoztříděny a zkatalogizovány podle příslrršných
směľnic o rrakládání s nilni a nově oznaěeny tak, že k nim bude připojen nďzev fońdu,
vlastnické ľazítko ktrpujícího' příľůstkové ěíslo a signatuľa.

Koupené věci budou přístupny badatelrlm za obvyklých podmínek, kupující bude
koupené věci vyuŽívat při své sbírkové a pľezentaění činnosti,jako např, při pořáđáňí výstav,
publikační ěirrnosti aj.

IV.
Další ujednání: nejsou

Kupní cena činÍ po dohodě účastníků částku celkem 60 000,-Kč, slovy: šedesátticís Kč
a je splatná podle ťrnančních moŽností kupujĺcího na účet pľodávajícího nębo v hotovosti.

V

osobou odpovědnou za vyřizování veškeľých záleŽitostí ch se

Ľ

uľěuje vedoucí oUS PNP PhDľ. Vilma ľIubáčková, CSc. tel.

Mgľ. Ivana Lhotová
ředitel

náľodnĺho písemnictví
ujĺcí

Tato snrlouva je vylrotovena ve čtyřech vyhotoveních, každá smluvní stľana obdľŽí
dvě vyhotovení. Měnit a cloplňovat tuto smlouvu je moŽno pouze písemnou foľmou, jinak
jsou změny a doplňky neplatné. Úěastníci pľohlašují, že si tuto smlouvu řádně přeěetli,ie je
pľojevenr jejich váźné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoľuění poĺtpiý,
Smlouva je uzavfuána podle pľávních předpisů ČR.

V Praze ane .1.'.l.}..;.:Lf.ł? V Pĺaze dne... ,.3.,!.Ł,.\?l,....
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Pantátnĺk náĺodnĺho pĺsenlnictvl, Strahovské llá<lvoŕi l/l32, PsČ l l8 38 Pľaha l -l_tradčany. lČ: 023 3l t

Předávacĺ protokol

Přĺloha č. 1 ke kupní smlouvě
r) /// ,Ú1./

ze dne ,,!,:.!Í:l.,(.

Wlastimil Hofman:

1) Autopoľtľét
olej, karton ,35 x 42,5 cm' sign. Wlastimil Hoftnan, dat. 1916, ľámováno

2) Poľtľét manželky Ady
olej, kaľton , 35 x 42,5 om, sign. Wlastirnil HoÍhran, dat. l917, ľámováno

Předala: ,. Převzala:

Mgľ. Ivana Lhotová PhDľ. Vilma Hubáěková, CSc'

Příloha: seznam děl Kaľla Müllera
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Předávaci protokol t/t


