
 
 

Smlouva č. 19/0020/0010 - půjčitel 
Smlouva č. 3029H1190011 - vypůjčitel 
Č. j.: 450/2019 - půjčitel 
Č. j.: NPU-430/10091/2019 vypůjčitel 
 
 
Biskupství českobudějovické 
se sídlem: Biskupská 132/4, pošt. schr. 14, 370 21 České Budějovice 
IČ: 00445118 
evidovaná v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury ČR, č. 
evidence: 8/1-05/1994 
jednající: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, generální vikář 
(dále jen „půjčitel“) 
 
a 
 
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, zřízená rozhodnutím MK ČR č. j. 
11617/2002 
se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333 
bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 300003 – 60039011/0710, 
zastoupen Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Českých 
Budějovicích 
 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav 
územní památková správa České Budějovice 
nám. Přemysla Otakara II. čp. 34, 370 21 České Budějovice 
(dále jen „vypůjčitel“) 
 
 
jako smluvní strany uzavřely ve smyslu § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
smlouvu o výpůjčce movité věci: 

 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Vypůjčitel je odbornou a výzkumnou organizací, mezi jejíž hlavní činnosti patří mimo jiné péče o 
více než 100 zpřístupněných kulturních památek a národních kulturních památek. Jednou z těchto 
památek, o které vypůjčitel pečuje, je Státní zámek Vimperk. 

2. Vypůjčitel realizuje projekt obnovy tzv. Horního zámku, který tvoří část objektu Státního zámku 
Vimperk, součástí projektu je i vznik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Projekt je 
realizován za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 
prioritní osy 3.1., reg. č.  CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000350 „NKP STÁTNÍ ZÁMEK VIMPERK 
(WINTERBERG) – PROBOUZENÍ ZIMNÍHO ZÁMKU. 

3. Vypůjčitel bude v rámci vzniku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zařizovat prostory 
mobiliárními předměty, které odpovídají kompozici těchto prostor. 

4. Smluvní strany se dohodly, v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
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zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“), na této smlouvě o výpůjčce. 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je závazek půjčitele přenechat movité věci vypůjčiteli k bezplatnému 

dočasnému užívání. 
2. Půjčitel přenechává vypůjčiteli tyto movité věci: 

 
XXXXXXXXX - inv. č. XXXXXXXXX, XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX - inv. č. XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX - inv. č. XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX - inv. č. XXXXXXXXX  
XXXXXXXXX - inv. č. XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX - inv. č. XXXXXXXXX, XXXXXXXXX  
XXXXXXXXX - inv. č. XXXXXXXXX, XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX - inv. č. XXXXXXXXX  
XXXXXXXXX - inv. č. XXXXXXXXX, XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX - inv. č. XXXXXXXXX  
XXXXXXXXX - inv. č. XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX - inv. č. XXXXXXXXX  
 

  (dále jen „předmět výpůjčky“).  
Příloha č. 1 obsahuje fotodokumentaci jednotlivých předmětů výpůjčky.  

3. Případné jednotlivé součásti a příslušenství movitých věcí, jež tvoří předmět výpůjčky, jsou vždy ve 
specifikaci předmětu výpůjčky uvedeny. 

4. Půjčitel seznámil vypůjčitele s tím, že předmět výpůjčky má tyto vady nebo má vady, jejichž 
specifikace je uvedena v Příloze č. 1. 

5. Půjčitel seznámil vypůjčitele s tím, že předmět výpůjčky je nutné před vlastním užitím k účelu 
výpůjčky restaurovat/konzervovat. Smluvní strany prohlašují, že se před podpisem této smlouvy 
dohodly na způsobu a rozsahu restaurování/konzervování…, a že vypůjčitel se zavázal tyto zásahy 
na předmětu výpůjčky na vlastní náklady zajistit, a to prostřednictvím odborné osoby, která má 
příslušná oprávnění k takové činnosti. Před předáním předmětu výpůjčky k odbornému zásahu 
podle předchozí věty, se vypůjčitel zavazuje vyžádat si od půjčitele písemný souhlas s předáním 
předmětu výpůjčky odborné osobě a dočasným umístěním předmětu na adrese, na které bude 
prováděn odborný zásah, a s uvedením dojednaných změn a úprav na předmětu výpůjčky. 

6. V průběhu restaurování / konzervování předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen zasílat půjčiteli 
pozvání na kontrolní dny, a to předem min. ve lhůtě (10) deseti pracovních dnů. Smluvní strany 
sedohodly, že předmětná pozvání budou vypůjčitelem zasílána na e-mailovou adresu vedoucího 
oddělení péče o církevní památky Biskupství českobudějovického: XXXXXXXXX. 
 

Článek III.  
Účel výpůjčky 

1. Vypůjčitel bude předmět výpůjčky používat pouze jako XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX realizované v rámci projektu popsaném v čl. I. odst. 2. V žádném případě 
není povoleno takto určené věci užívat jako funkční nábytek. 

2. Vypůjčitel se zavazuje, že předmět výpůjčky bude po celou dobu trvání výpůjčky umístěn 
v XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Výjimkou je doba, po kterou bude předmět výpůjčky dočasně předán 
k provedení odborného zásahu podle ujednání čl. II. odst. 4.  



3 

Článek IV.  
Práva a povinnosti půjčitele 

1. Půjčitel je povinen zajistit řádný a nerušený výkon práv vypůjčitele po celou dobu trvání smlouvy, 
aby bylo možno dosáhnout účelu užívání dle této smlouvy. 

2. Půjčitel je oprávněn alespoň jednou měsíčně provést kontrolu předmětu výpůjčky, zda  
je předmět výpůjčky užíván k účelu sjednanému podle této smlouvy. Vypůjčitel musí umožnit 
půjčiteli provádět tyto kontrolní činnosti, účinně s ním spolupracovat při výkonu kontroly a 
umožnit mu přístup ke všem věcem (předmětu výpůjčky) včetně pořizování jejich obrazové 
dokumentace.   

3. Předmět výpůjčky zůstává ve vlastnictví půjčitele bez ohledu na dobu, po kterou vypůjčitel věc 
užívá nebo případně bude užívat i po uplynutí doby výpůjčky či po uplynutí lhůty pro vrácení 
předmětu výpůjčky.  

4. Půjčitel dává souhlas k fotografování předmětu výpůjčky pro inventární potřebu vypůjčitele.  
Půjčitel rovněž dává souhlas k fotografování či jinému zachycení podoby předmětu výpůjčky 
v rámci zdokumentování slavnostního zahájení / XXXXXXXXXXXXXXXXXX specifikované v čl. I. této 
smlouvy. Uvedený souhlas je udělen zástupcům vypůjčitele a zástupcům sdělovacích prostředků 
(tisk, regionální televize) s tím, že vypůjčitel je oprávněn použít pořízené fotografické či filmové 
záznamy jak pro své interní potřeby, tak za účelem propagace; sdělovací prostředky jsou pak 
oprávněny použít pořízené fotografické či filmové záznamy za účelem propagace s tím, že 
uveřejněné záznamy nesmí mít detailní charakter, aby se zamezilo jejich užití třetími osobami 
k jiným účelům.    
Pro jiné účely může být předmět výpůjčky fotografován, filmován či jinak zaznamenáván jen po 
předchozím písemném souhlasu půjčitele. O pořízení této dokumentace vyhotoví smluvní strany 
písemný záznam. 

5. Půjčitel je oprávněn po uplynutí doby udržitelnosti projektu specifikovaného v čl. I. odst. 2 
požádat vypůjčitele o vrácení předmětu výpůjčky; vypůjčitel je oprávněn vrátit předmět výpůjčky 
po uplynutí doby udržitelnosti projektu specifikovaného v čl. I. odst. 2., pokud doba udržitelnosti 
uplyne před sjednanou dobou výpůjčky, je vypůjčitel oprávněn vrátit předmět výpůjčky předčasně. 

6. Půjčitel se zavazuje nestanovit termín pro vrácení předmětu výpůjčky dříve než 30 dní ode dne 
doručení žádosti vypůjčiteli. 

7. Půjčitel tímto výslovně upozorňuje vypůjčitele, že část předmětu výpůjčky, jež je v příloze č. 1 
označena zkratkou „KP“, je prohlášena za kulturní památku a vztahuje se na ní zvláštní právní 
režim upravený zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a jeho 
prováděcími předpisy. Smluvní strany se dohodly a vypůjčitel se tímto zavazuje, že se zbylou částí 
předmětu výpůjčky s ohledem na její historickou, uměleckou a jedinečnou hodnotu bude nakládat 
tak, jako by byla prohlášena za kulturní památku.   

 

Článek V.  
Povinnosti vypůjčitele 

1. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky k účelu uvedenému ve smlouvě, přiměřeně 
povaze a určení věci. 

2. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky chránit a pečovat o něj s veškerou potřebnou péčí 
a opatrností. Za tímto účelem se bude řídit pokyny a doporučeními půjčitele a jeho pověřených 
zaměstnanců. 

3.  Vypůjčitel je oprávněn užívat vypůjčenou věc tak, že ji nechá vystavenou jako výstavní předmět, a 
zavazuje se, že věnuje předmětu výpůjčky po celou dobu výpůjčky veškerou odbornou péči jako 
svým vlastním sbírkovým předmětům, tj. zejména je povinen se postarat o včasnou přípravu a 
řádné provedení všech prací a jiných opatření potřebných k zabezpečení péče o vypůjčenou věc, 
zejména o zajištění uchování dobrého technického stavu a estetického vzhledu vypůjčené věci, 
vhodného a přiměřeného užívání vypůjčené věci, příznivého prostředí pro vypůjčenou věc. Dále se 
zavazuje vypůjčitel stejně tak pečovat i o  bezpečnost, ochranu před ohrožením, poškozením, 
znehodnocením, ztrátou nebo odcizením vypůjčené věci podle platných právních předpisů až do 
výše pojistné hodnoty předmětu výpůjčky uvedené v  této smlouvě nebo příloze č. 1 této smlouvy, 
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a to po celou dobu trvání výpůjčky, i po jejím skončení, až do doby, kdy bude předmět výpůjčky 
vrácen půjčiteli, včetně ochrany před odcizením volně odnímatelných součástí či příslušenství 
vypůjčené věci. Vypůjčitel je rovněž povinen nést náklady spojené s takto sjednaným užíváním 
vypůjčené věci a péčí o vypůjčenou věc. Smluvní strany si odsouhlasují, že tyto náklady spojené 
s užíváním věci jsou obvyklé. 

4.  Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky nebo jeho část dále pronajímat ani jinak poskytovat 
do užívání třetí osobě. 

5. Vypůjčitel odpovídá půjčiteli za řádné užívání předmětu výpůjčky a není oprávněn na předmětu 
výpůjčky provádět změny a úpravy, vyjma změn a úprav dojednaných smluvními stranami  
dle čl. II. odst. 4, této smlouvy, pokud takové změny a úpravy jsou podle čl. II. odst. 4 smluvními 
stranami ujednány. 

6. Došlo-li k poškození předmětu výpůjčky (jeho části) nebo k jeho nadměrnému opotřebení,  
je vypůjčitel povinen toto bezodkladně oznámit půjčiteli a dále je vypůjčitel povinen v souladu 
s pokyny půjčitele věc uvést do původního stavu, není-li to možné uhradit půjčiteli náklady na 
restaurování či opravy předmětu výpůjčky a jinou vzniklou škodu.  

7. Vypůjčitel prohlašuje, že je odbornou institucí, která je znalá způsobu, jak nakládat, chránit  
a udržovat historické předměty.  

8.   Vypůjčitel se zavazuje u předmětu výpůjčky vhodným způsobem uvést, že se jedná o majetek 
půjčitele.  

9. Vypůjčitel odpovídá za předmět výpůjčky od okamžiku jeho fyzického převzetí od půjčitele, tato 
odpovědnost zaniká okamžikem předání předmětu výpůjčky zpět půjčiteli.  

 

 
Článek VI. 

Přeprava předmětu výpůjčky 
1. Přepravu předmětu výpůjčky na místo umístění uvedené v čl. III. odst. 2 a zpět na místo určené 

pro vrácení předmětu výpůjčky po uplynutí doby výpůjčky zajistí na svoje náklady  
a nebezpečí vypůjčitel. 

2. Přepravu předmětu výpůjčky na místo odborného zásahu podle čl. II. odst. 4 a následně  
na místo umístění zajistí na své náklady a nebezpečí vypůjčitel. 

3. Vypůjčitel odpovídá za použití vhodného materiálu, způsobu balení a zajištění předmětu výpůjčky 
pro přepravu.  

 
Článek VII. 

Doba výpůjčky a ukončení výpůjčky 
1. Doba výpůjčky se sjednává na dobu určitou 8 (osmi) let od XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

V případě, že bude potřeba za účelem dodržení lhůty udržitelnosti projektu realizovaného  
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), prioritní osy 3.1.,  
reg. č.  CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000350 „NKP STÁTNÍ ZÁMEK VIMPERK (WINTERBERG) – 
PROBOUZENÍ ZIMNÍHO ZÁMKU“, prodloužit sjednanou dobu výpůjčky, je vypůjčitel povinen 
oznámit tuto skutečnost půjčiteli min. 6 (šest) měsíců před uplynutím doby určité. Smluvní strany 
se pak zavazují uzavřít k této smlouvě dodatek, na základě kterého dojde k prodloužení doby 
výpůjčky, avšak maximálně o 3 (tři) roky a s tím, že doba výpůjčky bude končit k XXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

2. O předání předmětu výpůjčky a jeho vrácení zpět půjčiteli budou smluvními stranami sepsány 
předávací protokoly. Předávací protokol musí být smluvními stranami podepsán a opatřen razítky. 
Dobu a místo předání předmětu výpůjčky si smluvní strany mezi sebou dohodnou. 

3. Půjčitel výslovně prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se skutečností,  
že předmět výpůjčky bude součástí XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX realizované za 
finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a z tohoto  
důvodu není možné požadovat vrácení předmětu výpůjčky před uplynutím doby výpůjčky 
sjednané v odst. 1 shora nebo v dodatku k této smlouvě uzavřeném v souladu s ujednáním v odst. 
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1 shora. Pro předejití pochybnostem si smluvní strany odsouhlasují,  
že ustanovení § 2198 odst. 1 občanského zákoníku není ujednáním dle předchozí věty dotčeno. 

4. Půjčitel prohlašuje, že pokud bude přesto nad rámec jeho oprávnění dle ust. § 2198 odst. 1 
občanského zákoníku požadovat vrácení předmětu výpůjčky před vypršením sjednané doby 
výpůjčky, nahradí vypůjčiteli všechny škody, které mu požadavkem půjčitele na předčasné vrácení 
předmětu výpůjčky vzniknou.  

5. Pokud bude vypůjčitel povinen na základě rozhodnutí půjčitele o předčasném vrácení předmětu 
výpůjčky vrátit část finanční podpory, zavazuje se půjčitel nahradit vypůjčiteli tuto vracenou část 
finanční podpory v plné výši. 

6. Povinnosti uvedené v odst. 4  tohoto článku se na půjčitele nevztahují, jestliže se bude půjčitel 
domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky v souladu s ust. § 2198 odst. 1 občanského 
zákoníku, tj. z důvodu, že vypůjčitel užívá věc v rozporu se smlouvou. 
 

Článek VIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a připojením schvalovací 
doložky ze strany Biskupství českobudějovického, které je zřizovatelem půjčitele. Smluvní strany 
berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), a že tedy nabude účinnosti dnem uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, 
že uveřejnění smlouvy zajistí vypůjčitel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může 
být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů. 

2. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky. Smluvní strany 
berou na vědomí, že (i) k platnosti dodatku se vyžaduje schválení Biskupstvím českobudějovickým, 
(ii) souladu s ust. § 8 odst. 3 zákona o registru smluv podléhají uveřejnění i předmětné dodatky 
k této smlouvě. 

4. Půjčitel výslovně upozorňuje, že tato smlouva podléhá schválení Biskupství českobudějovického a 
je platná jen se schvalovací doložkou Biskupství českobudějovického. Tato smlouva je provedena 
ve čtyřech vyhotoveních, z toho dvě obdrží vypůjčitel, třetí půjčitel a čtvrté Biskupství 
českobudějovické. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté 
omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je 
pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná. 

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 
 
Příloha č. 1 Inventární seznam předmětů výpůjčky včetně popisu a fotodokumentace jednotlivých 
předmětů a popis vad. 
 
 

V Českých Budějovicích dne 13. 2. 2019  V Českých Budějovicích dne 11. 2. 2019 
   

XXXXXXXXX XXXXXXXXX  
generální vikář 
Biskupství českobudějovické 

 Mgr. Petr Pavelec Ph.D. 
ředitel 
NPÚ ÚPS České Budějovice 
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