Kupující:
Obchodní firma / jméno:

………………………………………………………………...

se sídlem / adresou:

………………………………………………………………...

IČO / číslo dokladu totožnosti:

………………………………………………………………...

Jednající / zastoupena:

………………………………………………………………...

bankovní spojení:

………………………………………………………………...

telefon / e-mail:

………………………………………………………………...

a
Prodávající:
Obchodní firma / jméno:

David Horák

se sídlem / adresou:

Nerudova 14, 273 51 Unhošť

bankovní spojení:

43-1240090257/0100

telefon / e-mail:

737 200 928 / info@RT66.cz

dále „Kupující“ a „Prodávající“ společně jako „smluvní strany“ uzavírají tuto

Kupní smlouvu
1. Účel smlouvy
1.1.

Prodávající je autorem a producentem knihy pod názvem „Česká Route 66 – nejkratší silnice s číslem 66 na světě“
(dále jen „Kniha“), představené veřejnosti a uvedené na trh v rámci akce Prodávajícího známé jako „VI. nedělní
přejezd české Route 66“ (dále jen „Přejezd“) na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami dne 16. dubna 2017 jako setkání
laické i odborné motoristické veřejnosti, zástupců médií i zástupců města Příbrami.

1.2.

Kupující se rozhodl zúčastnit se Dražby o knihu s výrobním číslem 66 a zaplatit za ni částku rovnající se částce získané
vydražením Předmětu dražby (popsán v bodě 2.) dle Pravidel dražby (příloha č. 1 této Kupní smlouvy).

2. Předmět smlouvy
2.1.

Na základě této Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje Kupujícímu předat Předmět smlouvy.

2.2.

Předmětem smlouvy je:
a) Kniha Česká Route 66 – nejkratší silnice s číslem 66 na světě! s výrobním číslem 66
b) Ručně vyrobená krabice na knihu
 Kombinace tiskařského plátna, kvalitního papíru a přírodní kůže
 V kůži vyražené výrobní číslo 66
c) Ručně vyrobený certifikát prokazující pravost výrobního čísla 66
 Certifikát je opatřen podpisy autora a garantů knihy
 Kombinace přírodní kůže a kvalitního papíru
 Zadní stranu certifikátu tvoří hliníková deska (originální tisková matrice) s vyleptaným motivem knihy
d) Ručně vyrobený kožený opasek s vyraženými nápisy a logy Route 66 a ocelovou sponou ve tvaru znaku
Route 66
e) Ručně vyrobená kožená klíčenka s logem Route 66
3. Cena Předmětu smlouvy

3.1.

Cena Předmětu dražby bude vyjádřena českých korunách po skončení Dražby. Kupující se zavazuje tuto cenu
akceptovat na základě Pravidel dražby, se kterými se seznámil před samotnou dražbou.

3.2.

Cena Předmětu dražby dosažená jeho vydražením je ………………………………..………………… Kč
(slovy …………………………………………… tisíc ………………………………………………………………………………………….……………korun českých)

3.3.

Pravidla dražby jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Nabytí Předmětu smlouvy

4.1.

Kupující nabývá Předmětu dražby na základě principu popsaném v části Dražba a její průběh, podpisem této Kupní
smlouvy a složením Ceny předmětu smlouvy.
a) Kupující disponující financemi v hotovosti shodnými s Cenou předmětu smlouvy:
 Akceptuje a podepíše tuto Kupní smlouvu.
 Nabývá okamžitě Předmět dražby.
b) Dražitel nedisponující financemi v hotovosti shodnými s Cenou předmětu smlouvy:
 Dražební jistota se započítává do Kupní ceny dosažené vydražením jako záloha na Předmět dražby
odečtená od částky dosažené vydražením, viz Pravidla dražby.
 Dražební jistota zůstává Prodávajícímu jako záloha na Předmět dražby. V případě porušení podmínek

Kupní smlouvy se stává Dražební jistota nevratnou. V takovém případě Prodávající nabývá Předmětu
dražby a má právo nakládat s Předmětem dražby dle svého uvážení.
 Je povinen uhradit Cenu předmětu smlouvy do 10 kalendářních dnů od Termínu dražby, tj. nejpozději do
…………………………….. 2017 včetně a to na bezhotovostní účet Prodávajícího uvedený v této Kupní smlouvě.
 Po připsání zbývající Ceny předmětu smlouvy (po odečtení Dražební jistoty – zálohy) na účet
Prodávajícího bude Předmět smlouvy neprodleně poslán (či předán) Kupujícímu na jeho adresu
uvedenou v této Kupní smlouvě se všemi náležitostmi prostřednictvím České pošty, a.s.
 Smluvní strany si vyhrazují právo osobního převzetí / předání Předmětu smlouvy dle ústní dohody.
V takovém případě Kupující podepíše Prodávajícímu Předávací protokol v okamžiku převzetí. Převzetím
nabývá Kupující Předmět smlouvy.
5. Doba trvání, výpovědní lhůta
5.1.

Tato smlouva je jednorázově uzavřena za účelem koupě Předmětu smlouvy uvedeného v bodě 2 za Cenu předmětu
smlouvy uvedeném v bodě 3.

5.2.

Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu písemně vypovědět ve lhůtě 5 pracovních dnů od podpisu Kupní
smlouvy.
6. Závěrečná ustanovení

6.1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6.2.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Po jednom obdrží každá smluvní strana.

6.3.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle a že byla uzavřena ve vzájemné
shodě, což stvrzují svými podpisy.

V …………………………………….……………………………………. dne ………………………………………………..

__________________________________
Kupující
Příloha č. 1 – Pravidla dražby

__________________________________
Prodávající

Příloha č. 1 – Pravidla dražby

Pravidla dražby
Organizátor dražby:

Termín dražby:

Místo dražby:

David Horák – www.RT66.cz

Neděle 16. dubna 2017 od 12:30

Náměstí T. G. Masaryka Příbram

Předmět dražby
Předmětem dražby je kniha Davida Horáka Česká Route 66 – nejkratší silnice s číslem 66 na světě! s výrobním číslem 66.
Předmět dražby je možné si detailně prohlédnout v Termínu dražby od 10 hodin do 12:15 hodin na náměstí T. G. Masaryka v
Příbrami na stánku s registracemi.
Součástí Předmětu dražby je:
1.
Kniha Česká Route 66 – nejkratší silnice s číslem 66 na světě! s výrobním číslem 66
2.
Ručně vyrobená krabice na knihu
- Kombinace tiskařského plátna, kvalitního papíru a přírodní kůže
- V kůži vyražené výrobní číslo 66
3.
Ručně vyrobený certifikát prokazující pravost výrobního čísla 66
- Certifikát je opatřen podpisy autora a garantů knihy
- Kombinace přírodní kůže a kvalitního papíru
- Zadní stranu certifikátu tvoří hliníková deska (originální tisková matrice) s vyleptaným motivem knihy
4.
Ručně vyrobený kožený opasek s vyraženými nápisy a logy Route 66 a ocelovou sponou ve tvaru znaku Route 66
5.
Ručně vyrobená kožená klíčenka s logem Route 66

Cíl částky získané Dražbou
Organizátor dražby se zavazuje použít částku získanou vydražením Předmětu dražby výhradně na podporu muzejní expozice
obětí komunismu Památníku Vojna Lešetice u Příbrami. Mezi Organizátorem dražby, ředitelem Hornického muzea Příbram
panem Josefem Velflem a starostou města Příbrami panem Jindřichem Vařekou bude dohodnut termín / budou dohodnuty
termíny, ve kterém/ých Organizátor dražby zaplatí vstupné rovnající se částce dosažené vydražením Předmětu dražby
návštěvníkům Památníku Vojna Lešetice u Příbrami. Termín bude oznámen včas prostřednictvím komunikačních kanálů pod
kontrolou Organizátora dražby či komunikačních kanálů pod kontrolou města Příbram.

Účast v dražbě a registrace Dražitelů
Zápis Účastníků dražby do Dražební listiny probíhá na stánku s registracemi v neděli 16. dubna od 10 hodin do
12:15 hodin. Úspěšnou registrací a splněním všech níže uvedených podmínek se Účastník stává Dražitelem.
Registrace Účastníků do Dražební listiny je podmíněna:
1.
Složením Dražební jistoty ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých)
- Dražební jistota bude neúspěšným Dražitelům po skončení dražby vrácena v plné výši
- Výherci dražby bude Dražební jistota odečtena z částky dosažené vydražením a stane se
součástí Kupní ceny uvedené v Kupní smlouvě
2.
Uvedením údajů z Občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti:
- Jméno a příjmení
- Datum narození
- Adresa trvalého bydliště
- Číslo a typ dokladu totožnosti
3.
Registrovaný Účastník dražby obdrží Evidenční číslo a Dražební transparent
- Evidenční číslo je pořadové číslo uvedené v Dražební listině
- Dražební transparent je předmět s tabulkou nesoucí Evidenční číslo Účastníka dražby
- Evidenční číslo je shodné s číslem na Dražebním transparentu, kterým se bude Účastník dražby
prokazovat v průběhu samotné dražby

Dražba a její průběh
Vyvolávací cena Předmětu dražby je stanovena na částce shodné s Dražební jistotou, tj. 1 000 Kč (slovy jeden tisíc
korun českých). Dražitelé reagují zvyšováním Vyvolávací ceny (příhozy) vždy o částku 200 Kč. Princip příhozů
spočívá ve viditelném vztyčení Dražebního transparentu s Evidenčním číslem. Příhoz je potvrzen Vyvolávačem.
Dražitel může zvýšit příhoz o libovolnou částku tím, že vztyčí Dražební transparent a hlasitě sdělí cenu příhozu
Vyvolávači. Příhoz bude potvrzen Vyvolávačem.

Nabytí předmětu dražby
Dražitel nabývá Předmětu dražby na základě principu popsaném v části Dražba a její průběh, podpisem Kupní
smlouvy a složením Kupní ceny shodné s částkou dosaženou vydražením.
Dražitel disponující financemi v hotovosti shodnými s částkou dosaženou vydražením:
1.
Akceptuje a podepíše Kupní smlouvu.
2.
Nabývá okamžitě Předmět dražby.
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Dražitel nedisponující financemi v hotovosti shodnými s částkou dosaženou vydražením:
1.
Dražební jistota se započítává do Kupní ceny dosažené vydražením jako záloha na Předmět dražby
odečtená od částky dosažené vydražením.
2.
Dražební jistota zůstává Organizátorovi dražby jako záloha na Předmět dražby. V případě porušení
podmínek Kupní smlouvy se stává Dražební jistota nevratnou. V takovém případě Organizátor dražby
nabývá Předmětu dražby a má právo nakládat s Předmětem dražby dle svého uvážení.
3.
Je povinen uhradit Kupní cenu do 10 kalendářních dnů od Termínu dražby, tj. nejpozději do 26. dubna
2017 včetně a to na bezhotovostní účet v Kč uvedený v Kupní smlouvě.
4.
Po připsání zbývající Kupní ceny (po odečtení Dražební jistoty – zálohy) na účet Organizátora dražby
uvedeném v Kupní smlouvě bude Předmět dražby neprodleně poslán (či předán) Dražiteli se všemi
náležitostmi prostřednictvím České pošty či dle dohody smluvních stran. Převzetím nabývá Dražitel
Předmět dražby.

Všem zúčastněným přeji skvělý adrenalinový zážitek.
Vítěznému Dražiteli gratuluji a věřím, že má stejnou radost z podpory Památníku Lešetice u Příbrami jako já 

David Horák
16. dubna 2017 T. G. Masaryka Příbram
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