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S M L O U V A  č. 145/00342246/2018 

 

o zapůjčení sbírkových předmětů k vystavení  
 

 
Smluvní strany: 

 

České muzeum stříbra, příspěvková organizace 

se sídlem Barborská 28, 284 01 Kutná Hora 

IČ: 00342246 

zastoupená ředitelkou paní PhDr. Světlanou Hrabánkovou,  

jako půjčitel na straně jedné 

 

a 

 

Národní technické muzeum 

se sídlem Kostelní 42, 170 78 Praha 7 

IČ: 00023299 

zastoupená generálním ředitelem Mgr. Karlem Ksandrem 

jako vypůjčitel na straně druhé 

 

uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu 

s ustanovením § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně předmětů muzejní 

povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „muzejní 

zákon“) tuto 

 

S M L O U V U 

 
I. 

 

Půjčitel je muzeem ve smyslu § 2 odst. 3 muzejního zákona a má zřizovatelem svěřeny 

k hospodaření mimo jiné i sbírkové předměty – báňská technika, jejichž seznam je uveden  

v příloze č. 1 k této smlouvě a tvoří její nedílnou součást, v pojistné ceně 242 000,- Kč (slovy: 

dvě stě čtyřicet dva tisíc korun českých). 

 

II. 

 

Půjčitel touto smlouvou zapůjčuje v souladu s § 9 odst. 1 písm. f) muzejního zákona,                               

a v souladu s článkem II odst. 2 bodem 2.7. své zřizovací listiny ze dne 5.3.2003. ve znění 

dodatku č. 1 až 4, sbírkové předměty popsané v příloze č. 1 této smlouvy vypůjčiteli 

k dočasnému vystavení, v termínu od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2029 v expozici hornictví v hlavní 

budově NTM v Praze, Kostelní ulice čp. 42, a souhlasí s užitím sbírkových předmětů 

k tomuto účelu. 

 

III. 

 

Vypůjčitel přijímá do užívání díla uvedená v čl. I. této smlouvy a prohlašuje, že je mu znám 

fyzický stav těchto děl. 
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IV. 

 

Výpůjčka se sjednává na dobu určitou od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2029. 

 

V. 

 

Půjčitel výslovně souhlasí, aby sbírkové předměty popsané v čl. I. této smlouvy byly užity  

pro prezentaci výstavy v tisku a jiných médiích. 

 

VI. 

 

Smlouva o výpůjčce se uzavírá za následujících podmínek: 

 

1) vypůjčené sbírkové předměty budou užity jen k účelu podle čl. II. této smlouvy 

2) vypůjčitel není oprávněn bez souhlasu půjčitele se sbírkovými předměty dále nakládat, 

zejména je přenechávat jinému do užívání, přemísťovat je do jiných než sjednaných 

prostor nebo je užívat k jinému než smluvenému účelu, 

3) vypůjčitel je povinen po dobu užívání zajistit ochranu a bezpečnost sbírkových 

předmětů, zejména ostrahu, bezpečné upevnění a umístění, v místnostech  

s požadovanými stabilními klimatickými podmínkami: vlhkost (kolem 55 %), teplota 

(19–21 °C) a stabilní světelné podmínky (předměty nesmějí být vystavena přímému 

slunečnímu světlu), nekuřácké prostředí, 

4) sbírkové předměty nesmí být bez souhlasu půjčitele fotografována, filmována ani jinak 

reprodukována s výjimkou případů uvedených v čl. V. této smlouvy a nesmějí na nich 

být prováděny restaurátorské zásahy, změny či úpravy. 

 

VII. 

 

Vypůjčitel odpovídá za jakékoli poškození, znehodnocení nebo ztrátu díla (děl), ať už vznikly 

jakýmkoli způsobem, až do výše uvedených cen. Odpovědnost vzniká okamžikem fyzického 

převzetí děl vypůjčitelem a trvá až do fyzického vrácení půjčiteli, případně fyzického předání 

dalšímu smluvnímu vypůjčiteli. Půjčitel má právo se za trvání smluvního vztahu přesvědčit  

o stavu děl, jakož i o způsobu nakládání s nimi. 

 

VIII. 

 

Výpůjčka skončí uplynutím sjednané doby. Může být prodloužena na písemnou žádost 

vypůjčitele, jestliže půjčitel písemně vypůjčiteli prodloužení potvrdí. Změny obsahu této 

smlouvy je možné činit pouze písemnými dodatky, které musí být podepsány statutárními 

zástupci obou smluvních stran. 

 

IX. 

 

Veškerou dopravu na místo určení a zpět na místo vrácení, a instalaci, obstará půjčitel na svůj 

náklad a nebezpečí. 

 

X. 

 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Středočeského kraje na jejím zasedání dne  

3. 12. 2018 pod č. usn. č. 004-37/2018/RK. 
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XI. 

 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv, které provede půjčitel.  

 

Smlouva se vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá  

ze smluvních stran. 

 

 

 

Kutná Hora      Praha 

 

 

Půjčitel:      Vypůjčitel: 

 

 

 

 

 

……………………………    …………………………… 

PhDr. Světlana Hrabánková    Mgr. Karel Ksandr 

ředitelka ČMS      generální ředitel NTM 
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Příloha č. 1 ke smlouvě 

 

Seznam sbírkových předmětů ke smlouvě o zapůjčení sbírkových předmětů k vystavení podle § 9 odst. 1 

zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně předmětů muzejní povahy a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předmětů 

___________________________________________________________________________  

    

Evidenční 

číslo 

Předmět Stav Pojistná 

cena v Kč 

BT1/6 Mlátek 

délka 12 cm, šířka 4 cm 

restaurováno (2008) 5 000,- 

BT1/19 Havířský kahan hliněný 

průměr 8,5 cm 

celý, drobně vylomený 

okraj 

1 500,- 

BT1/22 Havířský kahan hliněný 

průměr 5,5 cm 

celý, bez poškození 1 500,- 

BT1/46 Havířský kahan hliněný 

průměr 7 cm 

celý, slepený ze tří částí 1 000,- 

BT1/58 Kladivo (se značkou a rozetami) 

délka 23,5 cm, šířka 4,5 cm 

dobrý 2 500,- 

BT1/61 Havířské želízko a dřevěná násada 

(volně) – 2 části 

délka 19 cm, šířka 3 cm 

délka topůrka 31 cm 

restaurováno 10 000,- 

BT1/68 Motyka (krace) 

délka 28 cm, šířka 16 cm 

restaurováno 4 000,- 

BT1/89 Železný klín 

délka 28 cm, šířka 9 cm 

restaurováno 5 000,- 

BT1/94 Havířské želízko 

délka 5,5 cm, šířka 2 cm 

restaurováno (2007) 1 000,- 

BT1/95 Havířské želízko 

délka 4,5 cm, šířka 2 cm 

restaurováno 1 000,- 

BT1/97 Havířské želízko 

délka 13 cm, šířka 2 cm 

restaurováno 1 000,- 

BT1/108 Havířské želízko 

délka 5,5 cm, šířka 2 cm 

restaurováno 1 000,- 

BT1/114 Havířské želízko 

délka 15 cm, šířka 3 cm 

restaurováno (2008) 1 000,- 

BT1/118 Špičák (kopáč) 

délka 28 cm, síla železa 1,5 cm 

restaurováno 6 000,- 

BT1/122 Havířské želízko 

délka 6 cm, šířka 2,5 cm 

restaurováno 1 000,- 

BT1/125 Motyka (krace) 

délka 22 cm, šířka 15 cm 

restaurováno 4 000,- 

BT1/138 Píst pumpy (dřevo, železo, kůže) 

výška 24 cm, šířka 12 cm 

restaurováno (2007) 10 000,- 

BT1/140 Necičky na rudu 

délka 60 cm, šířka 20 cm 

restaurováno (2006) 

jeden okraj odlomen 

20 000,- 

BT1/157 Havířský kahan (měď, železo), 

s nápisem  IVRGEN  BERGENER 

délka 11 cm, šířka 9 cm, výška 10 

cm 

dobrý; malá dírka ve dně; 

uvnitř silně znečištěný 

mastnými nánosy 

30 000,- 
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BT1/175 Píst pumpy (dřevo, železo) 

průměr 13,5 cm, výška 17 cm 

restaurováno (2006) 10 000,- 

BT1/184 Havířské želízko 

délka 8 cm, šířka 3 cm 

restaurováno (2008) 1 000,- 

BT1/186 Havířské želízko na dřevěné 

násadě – 2 části 

délka 14,3 cm, šířka 3 cm 

délka násady 25 cm 

restaurováno 8 000,- 

BT1/190/9 Kapelka (malá) 

průměr 2,5 cm, výška 1,5 cm 

dobrý 200,- 

BT1/190/34 Kapelka (malá) 

průměr 2,5 cm, výška 1,5 cm 

dobrý 200,- 

BT1/190/42 Kapelka (malá) 

průměr 2,5 cm, výška 1,5 cm 

dobrý 200,- 

BT1/190/44 Kapelka (malá) 

průměr 2,5 cm, výška 1,5 cm 

dobrý 200,- 

BT1/190/46 Kapelka (malá) 

průměr 2,5 cm, výška 1,5 cm 

dobrý 200,- 

BT1/190/47 Kapelka (malá) 

průměr 2,5 cm, výška 1,5 cm 

dobrý 200,- 

BT1/191/136 Struskovací střep (s nataveninou) 

průměr 6 cm, výška 1,5 cm 

dobrý 100,- 

BT1/191/137 Struskovací střep (s nataveninou) 

průměr 6 cm, výška 1,5 cm 

dobrý 100,- 

BT1/191/138 Struskovací střep (s nataveninou) 

průměr 6 cm, výška 1,5 cm 

dobrý 100,- 

BT1/191/148 Struskovací střep (s nataveninou) 

průměr 6 cm, výška 1,5 cm 

dobrý 100,- 

BT1/192/364 Struskovací střep (režný) 

průměr 6 cm, výška 1,5 cm 

dobrý 100,- 

BT1/192/377 Struskovací střep (režný) 

průměr 6 cm, výška 1,5 cm 

dobrý 100,- 

BT1/192/400 Struskovací střep (režný) 

průměr 6 cm, výška 1,5 cm 

dobrý 100,- 

BT1/192/414 Struskovací střep (režný) 

průměr 6 cm, výška 1,5 cm 

dobrý 100,- 

BT1/192/411 Kapelka (velká) 

průměr 3,5 cm, výška 2 cm 

část dna a část okraje chybí 

(přirozený stav použité 

kapelky) 

1 000,- 

BT1/203 Zápalná hubka 

38 x 25 

dobrý 1 500,- 

BT1/208 Žebřík se 3 výřezy 

délka 163 cm, šířka 24 cm 

zachovalý; horní okraj 

původní, od okraje 

k prvnímu výřezu prasklý; 

ve čtvrtém výřezu 

ulomený; znečištěný 

20 000,- 

BT1/209 Kladivo – pucka, polovina 

předmětu 

délka 14,9 cm, šířka 8 cm 

restaurováno (2007) 2 500,- 
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BT1/210 Kladivo – pucka 

délka 11 cm, šířka 5,8 cm 

restaurováno 5 000,- 

BT1/211 Špičák (kopáč) s násadou – 2 části 

délka 36 cm, šířka 4cm 

délka násady 96 cm 

restaurovaná železná část, 

dřevo poškozené, 

nerestaurováno 

10 000,- 

BT3/24 Tyglík trojhranný, silnostěnný, 

světlá keramika 

výška 9,5 cm, průměr dna 5 cm 

dobrý 1 000,- 

BT3/65 Mufle válcovitá, grafitová 

keramika 

výška 13,5 cm, průměr 15 cm 

poškozená (zachována  

pouze část předmětu) 

2 500,- 

1354/80 Klika z hašplu, dřevo 

100 x 100 cm 

prasklý konec držadla 

znečištěná 

15 000,- 

225/93 Necičky na rudu (umístěny na  

instalační podložce) 

délka 63 cm, šířka 20 cm 

restaurováno (2005) 

předmět byl sestaven  

úlomků a je neúplný 

20 000,- 

226/93 Houžve (umístěny na instalační  

podložce) 

délka 40 cm 

restaurováno (2005), 

křehký materiál,  

15 000,- 

X15/39 Klika z hašplu, dřevo 

83 x 83 cm 

silně rozpraskané držadlo; 

znečištěná 

15 000,- 

X15/40 Provaz, stařiny dolu Turkaňk, 

s uzlem, zkroucený do dvou a tří 

pramenů 

max. délka 62 cm 

průměr 1,2 až 1,5 cm  

znečištěný; utržené konce 

roztřepené a křehké; 

nálezový stav 

3 000,- 

X15/41 Provaz, stařiny dolu Turkaňk, 

s uzlem a smyčkou 

max. délka 108 cm 

průměr 1,3 cm 

znečištěný, pokrytý 

souvislou vrstvičkou 

žlutého důlního bahna; 

nálezový stav 

3 000,- 

 


