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Smlouva o výpůjčce

uzavřená dle § 2193 a násl. Občanského zákoníku

Moravské zemské muzeum

se sídlem: Zelný trh č. 6, 659 37 Brno

IČ: 00094862, DIČ: CZ00094862

generálním ředitelem

kontaktní Oddělení dějin hudby

jako půjčitel na straně jedné

a

MAYA PRODUCTION, s.r.o.

se sídlem: Kříženeckého náměstí 1079/5b, 152 00 Praha 5

IČ:

DIČ:

28181468

CZ28181468

zastoupená Janem Novotným, jednatelem

dále jen vypůjčitel na straně druhé

I. Předmět smlouvy

1. Půjčitel touto smlouvou přenechává k užívání vypůjčiteli soubor sbírkových předmětů,

k němuž půjčiteli svědčí právo hospodaření, a to:

(dále také jen předmět výpůjčky).

2. Vypůjčitel za podmínek v této smlouvě dále uvedených přijímá do užívání předmět výpůjčky

specifikovaný v předešlém odstavci této smlouvy a prohlašuje, že je mu znám jeho fyzický

stav a že tento umožňuje užití předmětu výpůjčky k účelu výpůjčky dle této smlouvy.

II. Účel výpůjčky

1. Vypůjčitel si předmět půjčuje za účelem natáčení televizního filmu MARIE TEREZIE II.,

III. Doba výpůjčky

1. Výpůjčka se sjednává na dobu: od okamžiku fyzického převzetí předmětu výpůjčky do

2. Výpůjčka skončí uplynutím sjednané doby, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

3. Vypůjčitel je oprávněn vrátit předmět výpůjčky i před uplynutím sjednané doby bez nároku na

jakékoli plnění ze strany půjčitele. V případě, že by však předčasným vrácením výpůjčky

vznikly půjčiteli obtíže, může vypůjčitel vrátit předmět výpůjčky předčasně pouze se

souhlasem půjčitele. Předčasné ukončení výpůjčky je vypůjčitel povinen oznámit půjčiteli

nejméně 2 dny předem.
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4. Půjčitel může požadovat vrácení i před skončením dohodnuté doby výpůjčky, zejména pokud

potřebuje věc pro své účely nebo i z jiných důvodů, které nemohl při uzavření smlouvy

předvídat.

5. Půjčitel má právo odstoupit od této smlouvy, poruší-li vypůjčitel závazky vyplývající z této

smlouvy, zejména jestliže vypůjčený předmět neužívá řádně nebo ho užívá v rozporu s účelem

výpůjčky; vypůjčitel je v takovém případě povinen předmět výpůjčky bez zbytečného odkladu

vrátit půjčiteli zpět.

IV. Odpovědnost za škodu

1. Pojistná hodnota předmětů výpůjčky činí u jednotlivých věcí, a to:

uhradit pojištění

předmětů po celou dobu výpůjčky i během přepravy a předat půjčiteli kopii pojistné smlouvy

při převzetí předmětu výpůjčky.

2. Vypůjčitel se zavazuje po celou dobu výpůjčky postupovat tak, aby nedošlo k poškození,

ztrátě, krádeži, znehodnocení nebo zničení výše uvedeného sbírkového předmětu a odpovídá

za jakoukoli škodu vzniklou po celou dobu výpůjčky, ať už k ní došlo jakýmkoliv způsobem,

až do výše pojistné hodnoty. Odpovědnost vzniká okamžikem podpisu zápisu o předání

(zapůjčení) a trvá do okamžiku podpisu zápisu o převzetí předmětů (vrácení). Tato

odpovědnost je objektivní. Vypůjčitel se odpovědnosti nezbaví ani v případě, prokáže-li, že

ztrátu, zničení nebo poškození nezavinil.

V. Podmínky výpůjčky

1. Vypůjčitel převezme předmět výpůjčky v místě určeném půjčitelem, v tomto případě v sídle

půjčitele/depozitáři na adrese Vypůjčitel je

povinen předmět výpůjčky po skončení výpůjčky vrátit v místě, kde předmět výpůjčky

převzal, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Způsob balení a transportu předmětu

výpůjčky do místa výpůjčky a zpět určuje půjčitel.

2. Dopravu z místa výpůjčky a zpět je povinen zajistit vypůjčitel. Vypůjčitel se zavazuje na své

náklady zajistit bezpečný převoz, uložení a ochranu sbírkových předmětů, které jsou

předmětem výpůjčky dle čl. I. této smlouvy tak, aby nedošlo k jejich odcizení, mechanickému,

chemickému nebo biologickému poškození. Vypůjčitel je dále povinen zajistit, aby předmět

výpůjčky byl uložen ve vhodném prostředí z hlediska teploty, vlhkosti, prašnosti a světelnosti.

Půjčitel si vyhrazuje právo na přítomnost jím pověřené osoby při instalaci předmětu výpůjčky.

3. Vypůjčitel nese veškeré náklady spojené s výpůjčkou, zejména náklady na balení a dopravu

předmětu výpůjčky do místa výpůjčky a zpět, náklady na odborný dohled a dozor nad

předmětem výpůjčky.

4. Vypůjčitel se zavazuje uhradit půjčiteli na nákladech, které vzniknou půjčiteli s přípravou

předmětu výpůjčky a jejich předáním dohodnutou částku ve výši 1.000,- Kč za každý jeden

předmět výpůjčky, tedy celkem 3.000,- Kč, a to do 15 dnů poté, co mu půjčitel předloží

daňový doklad na úhradu této částky.

5. Předmět výpůjčky může být vypůjčitelem použit výhradně k účelu uvedenému v čl, II. této

smlouvy a vypůjčitel jej nesmí přenechat k užívání či jakékoliv jiné dispozici třetí osobě.

6. Vypůjčitel umožní po celou dobu výpůjčky pověřenému pracovníkovi půjčitele kontrolu

předmětu výpůjčky, klimatických a světelných podmínek, způsobu instalace a bezpečnostních

7. Půjčitel

opatření.

tímto uděluje souhlas s filmováním předmětu výpůjčky, Vypůjčitel je povinen zajistit,

aby v titulcích filmu byl uveden název půjčitele v podobě: Moravské zemské muzeum, Brno.
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8. Na předmětu výpůjčky nebudou prováděny žádné zásahy příčící se účelu výpůjčky, tj. na

předmětu výpůjčky nesmí být prováděny žádné preparátorské, konzervátorské, restaurátorské

ani jiné zásahy, změny či úpravy. Předmět nebude využíván pro komerční účely a nebude

s ním nijak jinak manipulováno.

9. Vypůjčitel je povinen neprodleně informovat půjčitele o všech skutečnostech, které se týkají

změny stavu předmětu výpůjčky, zejména o ztrátě, poškození nebo zničení.

10. O předání a zpětném převzetí předmětu výpůjčky bude vyhotoven protokol o předání a

převzetí (dále jen "předávací protokol"), který bude podepsán oběma smluvními stranami a

každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu k originálu smlouvy.

11. Vypůjčitel prohlašuje, že pokud mupůjčitel v souvislosti s plněním povinností dle této smlouvy

poskytl osobní údaje fYzických osob (zaměstnanců půjčitele, smluvních partnerů či jiných

osob), zavazuje se tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro plnění povinností dle této

smlouvy a v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České

republiky a Evropské unie, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fYzickýchosob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

a o volnémpohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC(" GDPR ").

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Ve věcech výslovně neupravených platí

příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

2. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy lze provádět pouze písemně po předchozí

dohodě.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními

stranami. V případě, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/20155 Sb.,

nabývá účinnosti dnem tohoto zveřejnění.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a souhlasí s jejím

obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží půjčitel a 1

stejnopis obdrží vypůjčitel.

V Brně dne 27.6.2019 V Brně dne 27. 6. 2019
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za půjčitele Za

Moravské zemské muzeum

659 37 Brno, Zelný trh 6

www.mzm.cz
IČ:00094862,DIČ:CZ00094862
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