
 

 

 

 

Smlouva o výpůjčce 
 

č.  SOV-VM-4-2019 
o bezplatném dočasném užívání sbírek dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. mezi: 

 
1. Muzeum regionu Valašsko, p. o.  

se sídlem: Horní nám. 2, 755 01 Vsetín 
IČO: 00098574 
bankovní spojení: 3136-851/0100 
zastoupeno: ředitelem Ing.Tomášem Vitáskem 
za instituci předal: Mgr. Samuel Španihel 
dále vypůjčitel 
a 

 
2. Příjmení, jméno:  XXXXXXXXXXXXXXX 

se sídlem:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IČO:  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
za instituci předal:  
dále půjčitel 

 
Půjčitel přenechává vypůjčiteli k bezplatnému dočasnému užívání pro účely výstavní – výstava 

Origami v době od 5. dubna 2019 do 26. května 2019 nesbírkové předměty uvedené v příloze č. 1 

této smlouvy o výpůjčce. 

 
Vypůjčitel se zavazuje, že splní následující podmínky smlouvy 

1. Vypůjčitel nebude na předmětu výpůjčky provádět žádné úpravy, ani s ním nebude manipulovat 
tak, aby došlo k jakémukoli poškození. Vypůjčitel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit 
půjčiteli nezbytnost provedení oprav nebo úprav předmětu výpůjčky. 

2. Předmět výpůjčky bude umístěn v prostředí odpovídajícím jeho významu, v souladu s účelem 
výpůjčky. 

3. Budou učiněna dostatečná bezpečnostní a ochranná opatření předmětu výpůjčky, aby nedošlo 
k jeho odcizení či poškození. Předmět výpůjčky bude vystaven tak, aby intenzita osvětlení 
nepřekročila 150 luxů, při vlhkosti 55 +/-5 % a teplotě 20 +/-2 °C. Vypůjčitel je povinen umožnit 
půjčiteli prohlídku předmětu výpůjčky, kdykoli o to půjčitel požádá.   

4. Vypůjčitel je povinen pojistit sbírkové předměty do výše pojistných cen. Vypůjčitel odpovídá        
za jakékoliv poškození, znehodnocení, zkázu nebo ztrátu předmětu výpůjčky. Odpovědnost vzniká 
okamžikem fyzického převzetí vypůjčené věci a trvá až do okamžiku vrácení. Vypůjčitel je povinen 
vzniklou škodu uhradit. 



5. Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání jiné právnické či fyzické osobě, 
ani jej použít jako zástavu. 

6. Předmět výpůjčky nebude použit na jiný než sjednaný účel a nebude bez souhlasu půjčitele 
fotografován, filmován.  

7. Předmět výpůjčky bude v dohodnutém termínu vrácen, popřípadě vypůjčitel písemně požádá 
nejpozději 14 dní před uplynutím termínu o prodloužení výpůjčky. 

8. Půjčitel má právo z vážných důvodů zkrátit dobu výpůjčky. Důvodem je nedodržení smluvních 
podmínek vypůjčitelem, zejména způsobu uložení předmětu výpůjčky, manipulace s ním či účelu 
použití. 

9. Obvyklé náklady spojené s užíváním věci nese vypůjčitel ze svého. 
 
Vypůjčitel svým podpisem potvrzuje, že převzal sbírkové předměty (předmět výpůjčky) uvedené 
v příloze této smlouvy ve stavu uvedeném ve smlouvě (viz příloha č. 1). 
 
Ve Vsetíně, dne  
 
  ..............................................................    ................................................ 
Ing. Tomáš Vitásek       půjčitel 
ředitel Muzea regionu Valašsko, příspěvkové organizace      

 
 



 


