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SMLOUVA O VÝPŮJČCE 
 

Regionálního muzea v Teplicích, 
příspěvkové organizace 

 

 
Č. smlouvy 627/2018 

 
Smluvní strany: 
 
Půjčitel:  Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace  

Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice  
zastoupené Mgr. Radkem Spálou, ředitelem 
IČO 00083241 

a 

Vypůjčitel: Město Krupka 
Mariánské náměstí 32 
417 42 Krupka 1 

  Zastoupené PhDr. Ing. Zdeňkem Matoušem, Ph.D., MBA, starostou 

  IČO 00266418 

  Datová schránka: mmibu6k 

 

 

I. 
Půjčitel přenechává touto smlouvou jmenovanému vypůjčiteli předměty uvedené v přiloženém seznamu, včetně 
pojistných částek jednotlivých předmětů:  
xxx 
 

II. 
Výše uvedené předměty byly vypůjčeny za účelem: xxx 
 

III. 
Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů se sjednává na dobu určitou: xxx 
 

IV. 
Vypůjčitel potvrzuje, že uvedený stav předmětů při jejich převzetí odpovídá skutečnosti, popř. uplatňuje tato 
zpřesnění: xxx 

V. 
Na vypůjčených předmětech nebudou prováděny žádné změny a úpravy. 

 
VI. 

Vypůjčené sbírkové předměty budou umístěny v prostředí, odpovídajícím jejich významu a stavu z hlediska 
bezpečnostního, klimatického apod. tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě. 
 

VII. 
Vypůjčené předměty nebudou vypůjčitelem použity k jinému než sjednanému účelu a nebudou v době výpůjčky 
poskytovány jinému uživateli. 
 

VIII. 
Vypůjčené předměty nebudou bez písemného souhlasu půjčitele fotografovány, filmovány, nebudou z nich 
pořizovány kopie, odlitky apod. 
 

IX. 
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Přepravu sbírkových předmětů na místo určení a zpět obstará vypůjčitel na svůj náklad a nebezpečí. 
 

X. 
Vypůjčitel přebírá veškerou odpovědnost za vypůjčené předměty ve smyslu občanského zákoníku a jemu na 
zároveň postavených legislativních opatření. Ručí za škody vzniklé na vypůjčených předmětech od okamžiku 
jejich převzetí do jejich navrácení zpět do Regionálního muzea v Teplicích. 
                                                                       

XI. 
Vypůjčitel zašle půjčiteli pro účely dokumentace 2 katalogy, 2 plakáty a 2 pozvánky z výstav, na níž byly 
zapůjčené předměty použity, pokud předměty byly užity ke studijnímu účelu a publikovány, je povinen zaslat 2 
výtisky, event. separáty.                                                        
 

XII. 
V případě, že dojde ke vzniku škody (ztráta či poškození), je nutno stanovit výši skutečné škody, pokud možno na 
základě oboustranné dohody prostřednictvím soudních znalců. Pojistná částka xxx,- Kč se v takovém případě 
považuje za základ ručení. V případě, že škoda vznikne při zapůjčení většího počtu předmětů pouze na jednom 
nebo na několika z těchto předmětů, za základ ručení se považuje pojistná částka (která je součástí seznamu 
předmětů) jednotlivých předmětů, jichž se tento případ týká.  
 

XIII. 
Půjčitel si během trvání výpůjčky vyhrazuje právo kontroly, zda byla ve vztahu k zapůjčeným sbírkám dodržena 
veškerá ustanovení této smlouvy. Při nedodržení podmínek může půjčitel vyžadovat okamžité vrácení předmětů i 
před koncem sjednané doby půjčení, jestliže vypůjčitel zapůjčené předměty neužívá řádně nebo jedná v rozporu 
s účelem, ke kterému slouží, nebo v rozporu s ustanoveními této smlouvy. 
 

XIV. 
Vypůjčitel vrátí zapůjčené předměty ve stanovené lhůtě, to je do: xxx                                           
Eventuálně požádá písemně o prodloužení výpůjčky nejméně měsíc před tímto termínem. 
 

XV. 
V případě vzniku sporu mezi půjčitelem a vypůjčitelem je k jeho řešení kompetentní místně příslušný soud. 
 

XVI. 
Smluvní strany se dohodly, že za zveřejnění v registru smluv zodpovídá půjčitel. 
 

 
XVII. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři 
a jejichž nedílnou součástí je reverz o převzetí a vrácení zapůjčených sbírkových předmětů a případný seznam 
zapůjčovaných sbírkových předmětů (včetně pojistných cen jednotlivých předmětů). Obě smluvní strany si 
smlouvu řádně prostudovaly a souhlasí se všemi podmínkami v ní uvedenými. 
 
 
 
V Teplicích dne: xxx 

 
 
 

……………………………………………………………… 

podpis ředitele 
Regionálního muzea v Teplicích, p.o. 

a razítko 

            V  Krupce dne xxx 
 
 
 

……………………………………………………………… 

podpis vypůjčitele 
nebo pověřeného zástupce 

a razítko 
 
 

 
 


