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MUZEUM 
města ústí nad labem 

Smlouva číslo: 
NPÚ-ÚPS/ 3'9;20 11 

SMLOUVA O VÝPŮJČCE č.: 07112019 

(podle§ 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) 

Půjčitel: 

a 

Vypůjčitel: 

I. 
Smluvní strany: 

Muzeum města Ústí nad Labem, p.o. 
   

sídlo: Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem, 400 01 
 

IČ: 00361321 
DIČ: CZ00361321 
dále jen „Půjčitel" 

Národní památkový ústav 
sídlo: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 O 1 Praha 1 - Malá Strana 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333, plátce DPH 

 
zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ-ÚPS v Praze 
Doručovací adresa: 
Územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3 
dále jen „Vypůjčitel" 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Půjčitel tímto prohlašuje, že má ve svém výhradním vlastnictví následující nezuživatelnou věc: 
soubor 25 uměleckých děl dle přílohy č. l této smlouvy (dále „předmět výpůjčky"). 

2. Půjčitel přenechává k bezplatnému užívání určenou věc podle odst. 1.1 tohoto článku Smlouvy 
vypůjčiteli na výstavu Ernst Gustav Doerell - nevšední malíř Českého středohoří na Státním 
zámku Velké Březno, a to na dobu od podpisu této Smlouvy, nejpozději do 4.11.2019. 

3. Vypůjčitel předmět výpůjčky dle odst. 1.1 přebírá od půjčitele při uzavření této Smlouvy, což obě 
smluvní strany stvrzují níže svým podpisem. 

II. 
Práva a povinnosti stran 

1. Obě smluvní strany potvrzují, že si předmět výpůjčky před jeho předáním Vypůjčiteli k užívání 
pečlivě prohlédly a konstatují, že na něm nejsou žádné nedostatky, které by bránily jeho řádnému 
užívání. 

2. Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky výlučně sám. Předmět výpůjčky může být 
Vypůjčitelem použit pouze k vystavení v expozici Státního zámku Velké Březno. Kjiným účelům 
může Vypůjčitel použít předmět výpůjčky pouze s písemným souhlasem Půjčitele. 

3. Vypůjčitel je povinen vypůjčenou věc chránit před poškozením, ztrátou či zničením. V případě, že 
nastane nemožnost dalšího užití věci k jejímu obvyklému určení, je Vypůjčitel povinen tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu Půjčiteli oznámit. Vypůjčitel hradí běžné náklady spojené s 
provozem a řádnou údržbou předmětu výpůjčky. 
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4. Za škody, které budou způsobeny užíváním věci po dobu výpůjčky vůči třetím osobám, odpovídá 
Vypůjčitel. Stejně tak Vypůjčitel nese odpovědnost za škody, které budou způsobeny na předmětu 
výpůjčky po dobu jejího trvání jednáním třetích osob. 

5. Vypůjčitel je povinen vrátit předmět výpůjčky ve stavu, v jakém jej převzal, 
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, v době uvedené v odst. 1.2 této Smlouvy, 
a to v sídle Půjčitele. 

6. Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před dobou sjednanou 
v odst. 1.2 této Smlouvy, pokud zjistí, že Vypůjčitel věc užívá v rozporu s touto Smlouvou. 

7. V případě předčasného ukončení smluvního vztahu nebo v případě uplynutí sjednané doby 
výpůjčky je Vypůjčitel povinen předat předmět výpůjčky zpět Půjčiteli. 

O vrácení předmětu výpůjčky sepíší obě strany písemný protokol, v němž zaznamenají stav 
předávané věci, včetně případných nedostatků či vad způsobených nedostatečným zabezpečením 
věci ze strany Vypůjčitele. 

8. Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání třetí osobě. Poruší-li tuto svou 
povinnost, je Půjčitel oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky. 

9. Na předmětu výpůjčky nesmějí být prováděny restaurátorské zásahy, změny či úpravy bez 
výslovného souhlasu Půjčitele. 

10. Půjčitel výslovně souhlasí s tím, aby předmět výpůjčky byl reprodukován v katalogu vydaném 
k výstavě, a reprodukce mohou být rovněž využity i pro prezentaci výstavy v tisku, médiích a na 
propagačních materiálech výstavy. 

11 . Vypůjčitel předmět výpůjčky pojistí na transport a manipulaci, uvedený transport a manipulaci 
zajistí na své náklady. 

12. Vypůjčitel je povinen uvést ve všech materiálech týkajících se Předmětu výpůjčky a na popisce u 
vystaveného Předmětu výpůjčky, že je zapůjčen z Muzea města Ústí nad Labem. 

13. Pro případ, že budou splněny zákonné podmínky ke zveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 

340/2015 Sb„ o registru smluv, zveřejnění provede pouze Vypůjčitel. Příloha č. 1 této Smlouvy 
má důvěrnou povahu z důvodu zájmu na ochraně kulturního dědictví, sbírek Půjčitele a též 
obchodního tajemství Půjčitele a není určena ke zveřejnění. 

III. 
Sankce 

1. V případě prodlení Vypůjčitele s vrácením předmětu výpůjčky je tento povinen zaplatit smluvní 
pokutu, která činí 100,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. Vypůjčitel není povinen platit smluvní pokutu, prokáže-li, že své prodlení nezavinil. 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
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2. Tato Smlouva se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 

3. Tato SmlQuva může být doplňována a měněna pouze písemnou formou po dohodě obou 
smluvních stran,jinakjsou veškeré změny či doplňky neplatné. 

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom výtisku. 

5. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

v Ústí nad Labem dne z_q, 'f . lů A~ 

. 

V Praze dne 
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Příloha č. 1: ' 

Seznam vybraných sbírkových předmětů k zapůjčení: 

Poř.č. Ev.č. Název Rozměr Datace Pojistná cena 
v Kč 

1. U41 Labské údolí s Dubickým kostelem 25 x 38,5 cm 1871 80 000,-
2. U53 Labské údolí u Církvíc 26,6 x 36,6 cm 1873 80 000,-
3. u 110 Hrad Blansko v zimě 27 x37,5 cm 1866 80 000,-
4. u 152 Pohled na Krupku 21x17cm 1876 50 000,-
5. u 160 Kozí vrch 17,7 x 25,3 cm Kolem 1875 45 000,-
6. u 161 Hrad Vrabinec 37,5 x 27 cm 1869 90 000,-
7. u 171 Studie mraků I. 17,7 x 35,9 cm Kolem 1870 5 000,-
8. u 172 Kaple u Chabařovic 36 x 50,5 cm 1868 110 000,-
9. u 173 Pohled na Teplice 53,5 x 73,5 cm 1873 180 000,-
10. u 176 Labské údolí u Svádova 56 x 71,5 cm 1867 180 000,-
11. u 177 Labské údolí u Krásného Března 59,5 x 87,5 cm 1864 180 000,-
12. u 181 Labské údolí u Vaňova 42,5 x 63 cm 1866 180 000,-
13. u 186 Labské údolí u U stí nad Labem 27,7 x 33,5 cm 1874 140 000,-
14. u 189 Bílinský mlýn pod Větruší 38x65cm 1867 180 000,-
15. u 190 Léda s labutí 42x68cm 1897 120 000,-
16. u 191 Pohled na Střížovický vrch 46,7x69,7 cm - 120 000,-
17. u 195 Doubravská hora u Teplic 73x100cm - 250 000,-
18. u 196 Krušné hory 13,7 x 16,8 cm 1870 40 000,-
19. u 197 Uřadovna pod Komáří hůrkou 18 x 21, 8 cm Kolem 1870 50 000,-
20. u 198 U stí nad Labem od jihozápadu 17,6 x 21,5 cm Kolem 1874 45 000,-
21. u 199 Studie mraků II. 17,3 x35,8 Kolem 1870 5 000,-
22. U200 Pohled na Děčín 53x76,5cm 1872 190 000,-
23. U804 Středověké U stí nad Labem 40x63cm - 250 000,-
24. u 1045 Labe u Litoměřic 26,2x38,4 cm 1866 120 000,-
25. U986 Busta E.G.Doerella (patinovaná sádra) Cca Kol.1900 300 000,-

90x70x40cm 

U pložek 1.-24. Se jedná o malby na plátně nebo na kartonu, dle údajů v muzejní evidenci. Autorem všech 
obrazů je Ernst Gustav Doerell. Obrazy jsou rámovány. 

Uvedené předměty jsou v dobrém stavu schopném vystavení. 
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Příloha č. 2: 

Zápis o předání: 

Předmět výpůjčky byl předán vypůjčiteli ve stavu ... .... ......... . . . 

Ve Velkém Březně dne .............................. . 

Předal .................................... . Převzal ......................... ....... ..... . . 

Zápis o vrácení: 

Předmět výpůjčky byl předán zpět půjčiteli ve stavu ..................... . 

Ve Velkém Březně dne ........ . . .. ........ .... ...... . 

Předal .. .... ......... ..... ...... .... ...... . Převzal ...................................... . 
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