
 
  

 

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín 
tel.: XXXXX,  GSM brána  XXXXX, fax: XXXXX,                                                                                                                                             
e-mail: XXXXX, http:// www.muzeumct.cz 

 

Kupní smlouva  
č. 17/2017 

uzavřená mezi 

 
1. Kupujícím, název: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 
    zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, 
    oddíl Pr, vložka 883, dne 28. října 2003 
sídlo:              Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín 
zastoupena:   PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem  
IČ:    00305847 
DIČ:    CZ00305847 – neplátce DPH 
bankovní spojení:  837791/0100 

(dále jen „kupující“) 

a 

2. Prodávajícím:   
 panem, paní:  Miloš Malucha 
 datum narození:  XXXXX 
 bytem:   Paseky 107/1, Ostrava-Jih, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30 
    role subjektu:   podnikatel 
    IČ:   13599909 
    DIČ:   CZ6003031859 – plátce DPH 
    bankovní spojení:   XXXXX 
   

(dále jen „prodávající“) 
 

takto: 
 
1. a)  Prodávající je dle svého prohlášení výlučným vlastníkem movitých věcí, které jsou 

blíže určeny v nabídkovém listě Muzea Těšínska č. 50/2017 ze dne 20.11.2017, který je 
jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. 

 Jedná se o tyto předměty: 
 

1. Dermoplastický preparát jelena lesního i s parožím    72.000,- Kč 

2. Dermoplastický preparát jezevce lesního     15.120,- Kč 

C e l k e m          87.120,- Kč 
 
          

b)  Předmětem plnění dle této kupní smlouvy jsou věci uvedené v nabídkovém listě 
Muzea Těšínska č. 50/2017 ze dne 20.11.2017, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí 
této smlouvy. 

 

 



c)    Prodávající se zavazuje věci, které jsou předmětem této smlouvy, odevzdat 
kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k nim, a kupující se zavazuje tyto věci od 
prodávajícího převzít a zaplatit za ně kupní cenu. 

 
d) Prodávající prohlašuje, že na předmětu této kupní smlouvy neváznou žádná věcná 
břemena, zástavní práva, nájemní práva či jiné závady. 

2. Touto smlouvou prodávající prodává movité věci uvedené v části 1. této smlouvy do  
 vlastnictví kupujícího, který je do svého vlastnictví přijímá a kupuje za dohodnutou  
 kupní cenu 87.120,- Kč   
 (slovy: Osmdesátsedmtisícjednostodvacet korun českých); 

která byla schválena rozhodnutím ředitele Muzea Těšínska o nákupu per rollam ze dne  
21.11.2017.    

3. Kupní cena bude zaplacena do 21 dnů ode dne doručení podepsané smlouvy zpět   
 kupujícímu a v případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím 
 registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
 smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, až po jejím 
 zveřejnění. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena převodem na účet č.  
 XXXXX vedený u ČSOB. 

4. Nákup je součástí projektu „Nákup dermoplastických preparátů a mincí těšínské                             
provenience“. Realizováno za finanční podpory Moravskoslezského kraje. 

5. Kupující podpisem na této smlouvě potvrzuje, že věci, jež jsou předmětem této smlouvy,  
od prodávajícího převzal. Podpisem této smlouvy nabývá kupující k věcem vlastnické 
právo. 

6. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
 účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, pokud uvedená smlouva splňuje podmínky   
 pro  uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
 účinnosti  některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném 
 znění. 

7. Veškeré závazkové právní vztahy spojené s touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména pak ustanoveními § 
2079 a násl. o kupní smlouvě. 

8. Nedílnou součástí smlouvy je příloha: 

 Příloha č. 1 – Nabídkový list č. 50/2017 

9. Smluvní strany prohlašují, že kupní smlouvu uzavřely svobodně a vážně a že se zněním 
smlouvy souhlasí, což potvrzují svými podpisy. 

10. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno  
 vyhotovení. 
  

 
V Českém Těšíně dne 27.11.2017              V Ostravě dne ……………… 
 
 
 
 
…........................................................                 …………………………………………………….. 
                                      
   PaedDr. Zbyšek Ondřeka               Miloš Malucha  
ředitel Muzea Těšínska, p. o.         prodávající 
         kupující         


