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Obj^žjtní Vysočiny
v Jihlavě

Došio; C[

C-j.: OGK/0O551j.: V/2300 76/2018
SMLOUX^ro-^^''*

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi

Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 
Zastoupenou: Ing. Petrem Rotterem, Manažerem property business partnerů 

Vlastou Krausovou, property specialistou

zapsanou v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 
IČ: 45244782
DIČ: CZ699001261

{dále „půjčitel")

a

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Zastoupená: Mgr.Danielem Novákem, ředitelem
Se sídlem: Komenského 10, 586 01 Jihlava
IČ: 94854
DIČ: není

(dále „vypůjčitel")

1.
Předmět výpůjčky

Půjčitel je vlastníkem uměleckého díla, který přenechává touto smlouvou vypůjčiteli do bezplatného 
dočasného užívání na dobu (dále „předmět výpůjčky").

Obraz NÁMĚSTÍ V JIHLAVĚ Inventární číslo 43397, autor F.M.Nágl; pojistná hodnota 80.000,- Kč

II.
Účel výpůjčky

Předmět výpůjčky bude vystaven jen a pouze v prostorách Oblastní galerie Vysočina, Masarykovo náměstí 
24 v Jihlavě.

Práva a povinnosti stran

Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat řádně a výhradně v souladu s účelem, který byl ve smlouvě 
dohodnut a je povinen chránit ho před poškozenírs, ztrátou nebo zničením. V případě poškození je vypůjčitel 
povinen uvést na svůj náklad předmět výpůjčky da stavu, v jakém se nacházel při předání. O stavu předmětu 
výpůjčky ke dni převzetí a vrácení se sepíše zápis, který.podepíší zástupci obou stran. Dopravu díla z místa 
předání do místa vystavení a zpět zajišťuje na své náklady a nebezpečí vypůjčitel. Po celou dobu trvání 
výpůjčky odpovídá vypůjčitel za všechna poškození, znehodnocení, ztrátu, ať škody vznikly jakýmkoli 
způsobem. Vypůjčitel není oprávněn přenechat věc bez souhlasu pújčitele do užívání třetí osoby.
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Při instalaci předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen uvést ve všech materiálech týkajících se předmětu 
výpůjčky a na štítku u vystaveného díla, že je zapůjčen z majetku pújčitele.

Půjčitel předává vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu popsaném v zápise ke dni převzetí za účelem jeho 
vystavení a odborné správy. V případě, že vypůjčitel poruší své závazky vyplývající z této smlouvy je 
povinen na žádost pújčitele okamžitě předmět výpůjčky vrátit.

IV.
Doba výpůjčky

08.01.2019 15.03.2019Tato smlouva stanovuje dobu výpůjčky předmětu a to od do >- a je právně zavazna
pro všechny právní nástupce účastníků smlouvy. Půjčitel může žádat vrácení předmětu výpůjčky i před 
skončením sjednané doby, pokud ho vypůjčitel neužívá řádně nebo jestliže ho užívá v rozporu se sjednaným 
účelem.

V.
Závěrečná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou a veškeré smluvní vztahy vzniklé na základě 
této smlouvy se řídí občanským zákoníkem v platném znění. Tato smlouva může být doplňována a měněna 
pouze písemnou formou po dohodě smluvních stran, jinak jsou veškeré změny či doplňky neplatné. Tato 
smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři. V 
případě, že se na předmětnou smlouvu vztahuje povinnost zveřejnění 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) smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní 
strany se dále dohodly, že v případě zveřejnění této smlouvy je zveřejnění povinen zajistit vypůjčitel. Před 
zveřejněním smlouvy v registru smluv se na jejím základě nesmí poskytovat plnění. Vypůjčitel je dále 
povinen bezprostředně po zveřejnění smlouvy v registru smluv oznámit půjčitel i elektronickým způsobem, že 
smlouva byla zveřejněna včetně ID uveřejněné smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy a jejími přílohami jsou:

Příloha č. 1: Protokol o předání - předávací protokol uměleckého díla z majetku ČS, a.s.

V Praze dne

Manažer proper^ business partnerů

Vlasta Krausová 
Property specialista

V Jihlavě dne 03, 01, 2019

za vypůjčitele:

/ Mgr. Daniel Novák 
ředitel


