
K u p n í    s m l o u v a 
uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. Z.č. 89/2012 Sb., - Občanského zákoníku, v platném znění  

mezi smluvními stranami 

 

pan: Pavel Kalina 

u FO nar. Dne: 5.12.1968 

bydliště: Pražská tř.38/162, 500 04 Hradec Králové  

ČÍSLO OP : 113524741  

(dále jen prodávající) 
 
a 
 
Technickým muzeem v Brně, jehož jménem jedná Ing. Vlastimil Vykydal – ředitel. 
Purkyňova 105, 612 00 Brno,  IČO:  00101 435 
Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR,  Zřizovací listinou č.j. 
17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 40/2012 ze dne 20.12.2012  a je oprávněno nakládat s majetkem státu 
dle Zákona č. 219/2000 Sb.Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou 
dle § 61 ZDPH. 

(dále jen kupující) 
I. 

Prodávající je na základě svého prohlášení výlučným vlastníkem níže uvedených 
věcí, zapsaných pod pořadovým číslem 1. Prodávající je oprávněn disponovat s těmito věcmi 
a není ve svých dispozičních právech ničím omezen. Tyto věci  nabyl v souladu s platnými 
právními předpisy a je oprávněn je převést na jiný subjekt. Prohlašuje tímto,  že tyto věci 
převádí v souladu s Vyhláškou Ministerstva zahraničních věcí č. 15/1980 Sb.  

 

 

Pořadové číslo návrhu kurátora:   A/6 

Poč.číslo Název předmětu 
cena v Kč 

nabídková 

cena v Kč 

schválená 

1 Automobil osobní Škoda 765 Kombi 

VIN: 89793 

1.200.000,- 1.200.000,- 

 celkem  1.200.000,- 

 
II. 

 Touto smlouvou prodávající prodává věci dle čl. I. této smlouvy do vlastnictví 
kupujícího a ten je do svého vlastnictví přijímá a kupuje za cenu schválenou Poradním 
sborem pro sbírkotvornou činnost Technického muzea v Brně,  

která činí celkem  1.200.000,- Kč  slovy: jedenmiliondvěstětisíc korun českých 

 
III. 

Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu se splatností do 14 dnů po podpisu této kupní 
smlouvy oběma stranami  a to na bankovní účet č. 35-352170257/0100 

 
IV. 

 Kupující potvrzuje převzetí věcí dle čl. I. smlouvy při podpisu této smlouvy a 
prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem prodávaných věcí. 
 Tato smlouva se sepisuje ve trojím vyhotovení, z nichž dva obdrží kupující a jeden 
stejnopis obdrží prodávající. Účastníci ji přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
vlastnoručními podpisy. 

 
V. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tuto smlouvu 
– dle Zákona č. 340/2015 Sb., Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění   - zveřejní  tuto smlouvu 
Technické muzeum v Brně. 



 
Zveřejněním této smlouvy nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu Zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává 
tímto souhlas Technickému muzeu v Brně ke zpracování a zveřejnění osobních údajů druhé 
smluvní strany, dle § 5 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 
 
Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabude, v 
případě povinnosti ji zveřejnit dle Zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění - 
dnem jejího zveřejnění do Registru smluv. V případě, že zveřejňována podle tohoto zákona 
být nemusí  -  dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Brně,  dne:  

 Ing. Vlastimil  V y k y d a l 
 ředitel Technického muzea v Brně 

 
…………………… 
p r o d á v a j í c í 

 
…………………………………… 

k u p u j í c í 
 


