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2. Novoměstská kulturní zařízení
se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupené Danielem Šimkem, ředitelem 
IČ: 00372854 
DIČ: CZ00372854
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 8434751/0100 
(dále jen „kupující")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2079 a násl. ve spojení s ust. 
§ 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") tuto :

kupní smlouvu č. 3/2017 

ČI. I
Předmět smlouvy

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem devíti filmů (dále jen „předmět koupě").

Seznam filmů:
1. Mistrovství ČSR v lyžování 1968, 17 min.
2. Přebor ČSSR 1970, 5 min.
3. Novoměstské můstky, 15 min.
4. Závody psích spřežení 1987, 8 min.
5. Pouliční lyžařské závody mládeže v N. Městě 1984, 10 min.
6. Mistrovství ČSSR v lyžařských klas. disciplínách 1976, 12 min.
7. Natáčení Neandrtálců, film Člověk neandrtálský, Horda 1987, 16 min.
8. Reportáž Podskalák 1971, Muziky Muziky 1972, 10 min.
9. Dáma z jezírka, Horda 2007, 90 min.

2. Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu předmět koupě se vším příslušenstvím 
a součástmi, a se všemi právy a povinnostmi, za dohodnutou kupní cenu dle čl. II odst. 1 této 
smlouvy a kupující tento předmět koupě za dohodnutou kupní cenu kupuje a do svého 
výlučného vlastnictví přejímá.

3. Kupující prohlašuje, že jako příspěvková organizace zřízená městem Nové Město na Moravě, 
hospodaří s majetkem města Nové Město na Moravě a nově nabývaný majetek nabývá do 
vlastnictví města Nové Město na Moravě.

Cl. II
Kupní cena

Kupní cena byla dohodou smluvních stran stanovena na 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) včetně DPH (bez DPH).

1.



Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle čí. II odst. 1 této smlouvy formou 
bezhotovostního převodu na účet prodávajícího č.0079641053/0800, nejpozději do 30 dnů ode 
dne podpisu této smlouvy. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné 
částky z účtu kupujícího.

2.

Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou 
kupní ceny. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit na účet prodávajícího uvedený v čl. II 
odst. 2 této smlouvy.

3.

Cl. Ill
Stav předmětu koupě

Prodávající prohlašuje, že kupujícího seznámil se stavem předmětu koupě, že tento nemá 
žádné faktické vady bránící v jeho užívání.

1.

Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě nevážnou žádné právní vady bránící nebo 
omezující vlastníka ve volné dispozici s předmětem koupě.

2.

Kupující prohlašuje, že je mu stav předmětu koupě znám, že si předmět koupě důkladně 
prohlédl a že jej ve stavu ke dni podpisu této smlouvy do svého vlastnictví přijímá.

3.

Cl. IV
Předání předmětu koupě, přechod vlastnického práva

Prodávající je povinen předat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 3 pracovních dnů ode 
dne podpisu této smlouvy.

1.

Nebezpečí vzniku škod na předmětu koupě, jakož i právo předmět koupě užívat, přechází 
na kupujícího převzetím předmětu koupě.

2.

3. Prodávající si v souladu s ust. § 2132 a násl. občanského zákoníku vyhrazuje k předmětu 
koupě vlastnické právo. Vlastnické právo k předmětu koupě tak přechází na kupujícího teprve 
úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny dle čl. II odst. 1 této smlouvy. Vlastnické právo 
k předmětu koupě přechází na kupujícího předáním a převzetím předmětu koupě.

CI.V
Závěrečná ustanovení

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů kupujícím s ohledem 
na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu 
a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 
účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.

1.

Prodávající souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
(jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, rodného čísla) obsažených v této smlouvě 
kupujícím (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní 
agendy, projednání v orgánech kupujícího a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření

2.
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smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních 
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu 
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje 
zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Prodávající si je zároveň vědom 
svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Prodávající dále souhlasí s tím, že ze strany kupujícího bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí 
informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

4. Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") jsou 
Novoměstská kulturní zařízení, která jsou povinna tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

9. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, prodávající obdrží 
jedno vyhotovení a kupující dvě vyhotovení této smlouvy.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Registru smluv.

V Novém Městě na Moravě dne V Novém Městě na Moravě dne

Prodávající: Kupující:

Daniel Šimek 
ředitel
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