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č.1.: v12300180ı2019

SMLouvA o vÝPùJčcE
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: Petrem Rotterem, manažerem business partnerů,

Jitkou Skalníkovou, property specialistou

Zapsanou. v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
IČ: 45244782
DIČ: 02699001261

(dále „půjčitel“)

a

Muzeum a galerie Orlických hor
Zastoupeným: Mgr.Tomáš Zelenka
Se Sídlem: Jiráskova 2 , 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: ` 371149
DIČ: není plátce DPI

(dále „vypůjčitel")

l.
Předmět výpůjčky

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

ıı.
Účel výpůjčky

Předmět výpůjčky bude vystaven jen a pouze v prostorách Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou.

šFÖŘĚ'Ě'ÉELNŘ

č. j.: vlnou/8012019

SMLouvA o vÝPüJčcE
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2193 a násl. zák. č. 8912012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi

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

Jitkou Skalnikovou, property Specialistou

Zapsanou v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, Vložka 1171
lC: 45244782
DIČ: 02699001261

(dále „půjčitel“)

a

Muzeum a galerie Orlických hor
Zastoupeným: Mgr.Tomáš Zelenka
Se Sídlem: Jiráskova 2 , 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: ^ 371149
DIČ: není plátce DPI

(dále „vypůjčitel“)

l.
Předmět výpůjčky

Půjčitel je vlastníkem uměleckého dila, který přenechává touto smlouvou vypůjčiteli do bezplatného
dočasného užívání na dobu (dále „Předmět výpůjčky').

ıı.
Účel výpůjčky

Předmět výpůjčky bude vystaven jen a pouze v prostorách Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou.
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üësšăá
šPüRă'ĚĚìNĚ-ă

Nedílnou součástí této smlouvy a jejími přílohami jsou:

Příloha č. 1: Protokol o předání - předávacl protokol uměleckého díla Z majetku ČS, as.

V Praze dne

Za půjčitele: Za vypůjčitele:

................ ,Ň/...flr
Petr Rotter, Mgr.Tomáš Zelenka,
Manažer business partnerů ředitel Muzea a galerie Orlických hor

v Rychnově nad Kněžnou

Jitka Skalníková,
Property Specialista

Česká spořitelna, a.s.
CEN 2350_02 tým Region Severozápadní a Vých.Čechy
Praha 4, Budějovická 1912/64b

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

Za půjčítele:

................ ,"E/'n . . . Li

Petr Rotter,
Manažer business partnerů

Jitka Skalníková,
Property Specialista

Česká Spořitelna, a.s.
CEN 2350_02 tým Region Severozápadní a Vých.Čechy
Praha 4, Budějovická 1912/64b

Za vypůjčítele:

Mgr.TomáŠ Zelenka,
ředitel Muzea a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
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ill.
Práva a povinnosti stran

Vypůjčitel se Zavazuje předmět výpůjčky užívat řádně a výhradně v souladu s účelem, který byl ve Asmlouvě
dohodnut a je povinen chránit ho před poškozením, Ztrátou nebo zničením. V případě poškození je vypůjčitel
povinen uvést na svůj náklad předmět výpůjčky do 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 mista vystavení a zpět Zajišťuje na své náklady a nebezpečí vypůjčitel. Po celou dobu trvání
výpůjčky odpovida' vypůjčitel Za všechna poškození, Znehodnoceni, ztrátu, ať škody vznikly jakýmkoli
Způsobem. Vypůjčitel není oprávněn přenechat věc bez souhlasu půjčitele do užívání třetí osoby

Při instalaci předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen uvést ve všech materiálech týkajících se předmětu
výpůjčky a na štítku u vystavenáho díla, že je Zapůjčen Z majetku -půjčitele

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 půjčitele okamžitě předmět výpůjčky vrátit.

Závěrečná ustanovení
Veškeré smluvní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou a veškeré smluvní vztahy vzniklé na Základě
teto 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.

Smluvní strany prohlašuji, že se na smlouvu vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv a souhlasí Se
Zveřejněním celého jejího obsahu vyjma podpisů stran a osobních údajů zaměstnanců smluvních stran a
případně neveřejných kontaktních údajů. Půjčitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou převyšující 50 000
Kč bez DPH včetně dohod, na Základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní vypůjčitel
v Registru smluv Zřízenem jako informační systém veřejně správy na Základě Zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Zveřejnění této smlouvy případných dohod o jeji Změně a
nahrazení nebo Zrušení je povinen zajistit vypůjčitel. Vypůjčitel je dále povinen bezprostředně po zveřejnění
smlouvy v registru smluv oznámit půjčiteli elektronickým způsobem, že smlouva byla Zveřejněna včetně lD
uveřejněné smlouvy. Vypůjčitel prohlašuje, že skutečnosti uvedene v této smlouvě nepovažuje za Obchodní
tajemství a uděluje svolení kjejich užití a Zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek vyjma
Zveřejnění podpisů smluvních Stran, osobních údajů jednajících osob a případně neveřejných kontaktních
údajů.

lil.
Práva a povinností 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 poškozením, Ztrátou nebo Zničením. V případě poškození je vypůjčíteí
povinen uvést na svůj náklad předmět výpůjčky do stavu, vjakěm se nacházel při předání. O stavu předmětu
výpůjčky ke dni převzetí a vrácení se sepíše Zápis, který podepíši 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, Znehodnoceni, Ztrátu, at' škody vznikly jakýmkoli
způsobem. Vypůjčitel není oprávněn přenechat věc bez souhlasu půjčìtele do užívání třetí osoby.

Při instalaci předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen uvést ve všech materiálech týkajících se předmětu
výpůjčky a na štítku u vystaveněho díla, že je Zapůjčen Z majetku půjčitele.

Půjčitel »předává vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu popsaném v zápíse ke dni převzetí Za účelem jeho
vystavení a odborně správy. V případě, že vypůjčitel poruší Svě Závazky vyplývající Z této smlouvy je povinen
na žádost půjčitele okamžitě předmět výpůjčky vrátit.

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.

Smluvní strany prohlašují, že se na smlouvu vztahuje povinnost Zveřejnění v registru smluv a Souhlasí Se
Zveřejněním celého jejího obsahu vyjma podpisů stran a osobních údajů zaměstnanců smluvních Stran a
případně neveřejných kontaktních údajů. Půjčitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou převyšující 50 000
Kč bez DPH včetně dohod, na Základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, Zveřejní vypůjčitel
v Registru smluv Zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě Zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Smluvní strany Se dohodly, že Zveřejnění této smlouvy případných dohod o její Změně a
nahrazení nebo Zrušení je povinen Zajistit vypůjčitel. Vypůjčitel je dále povinen bezprostředně po Zveřejnění
smlouvy v registru smluv oznámit půjčiteli elektronickým Způsobem, že smlouva byla zveřejněna včetně lD
uveřejněné smlouvy. Vypůjčitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje Za obchodní
tajemství a uděluje svolení kjejich užití a Zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek vyjma
Zveřejnění podpisů smluvních stran, osobních údajů jednajících osob a případně neveřejných kontaktních
údajů.
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O

mariáše“
saoaarama

PROToKoL o PŘEDÁNÍ

Na Základě smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne........................ , předává timto půjčìtel nlže uveden-a
umělecká díla vypůjćìteli Za účelem vystavení v prostorách Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou..

V Praze dne

Za Českou spořitelnu, a. s. Za Muzeum a galerii Orlických hor

ılitka .Škalníkovaı ......... Mgrľomaš Zelenka
Property specialista Reditel

Stav při vrácení:

V ..._...clne

Předávajlci: Přejlmajici:

Za Muzeum a galerii Orlických hor Za Českou spořitelnu, as.

ešsššša
šřüñäìšìhlä

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ

Na Základě smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne........................ , předává tímto půjčitel níže uvedená
umělecká dila vypůjčiteli Za účelem vystaveni v prostorách Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou..

V Praze dne

Za Českou spořitelnu, a. s. Za Muzeum a galerii Orlických hor

ditka .Sikalnikov-á', IIIIIIIII Mgr.Tomáš Zelenka
Property specialista Reditel

Stav při vrácení:

V dne

Předávajlcl: Přejlmajici:

Za Muzeum a galerii Orlických hor Za Českou spořitelnu, as.
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