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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

zastoupeno na základě pověření ze dne 18. 12.2018: ředitelkou

Historického muzea MZM

kontaktní osoba: Archeologický ústav

jako půjěite!na straně jedné

a

Regionální muzeum v Mikulově, p. o.

se sídlem: Zámekl/4, Mikulov, CZ-692 01

IČO: 00089613

zastoupené: ředitelem

tel:

zástupce ve věcech provozních:

dále jen vypůjčitelna straně druhé

I. Předmět smloU\y

1. Půjčíte} touto smlouvou přenechává k bezúplatnému užívání vypůjčiteli soubor sbírkových

předmětů, k němuž půjčiteli svědčí právo hospodaření, a to:

viz přiložený seznam, který tvoří nedílnou součást smlouvy

(dále také jen předmět výpůjčky).

2. Vypůjčitel za podmínek v této smlouvě dále uvedených přijímá do bezplatného 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 jeho dokumentace v rámci přípravy společné výstavy

Regionálního muzea v Mikulově a Moravského zemského muzea

III. Doba výpůjčkyR

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

2. Výpůjčka skončí uplynutím sjednané doby. nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

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 14 dnů předem.



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 vypůjčeny 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. Celková pojistná hodnota předmětu výpůjčky je Vypůjčitel je povinen na tuto

částku zajistit a uhradit pojištění předmětů po celou dobu výpůjčky a předat půjčiteli kopii

pojistné smlouvy pří převzetí předmětu výpůjčky.

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

ztrátě, krádeží, 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 odpovědností nezbaví ani v případě, prokáže-li, že

ztrátu, zničení nebo poškození nezavinil.

V. Podmínky vvpůjčky

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

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. Vypůjčíte) se zavazuje na

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

předmětem výpůjčky dle čI. 1. 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.

j.
..,

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 a dále případné náklady půjčitele spojené s předáním a převzetím

předmětu výpůjčky ajeho instalacemi.

4. 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.

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

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

opatření.

6. Předmět výpůjčky bez písemného souhlasu půjčitele nesmí být fotografován, filmován

ani jinak reprodukován. Půjčitel tímto uděluje souhlas s publikováním předmětu výpůjčky

v katalogu výstavy a jiných doprovodných tiskovinách k výstavě/v odborné publikaci a

vyhrazuje si právo na obdržení 3 ks každé tiskoviny, v níž bude předmět výpůjčky

publikován. V případě publikování předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen uvést v katalogu!

publikaci a jiných doprovodných tiskovinách souvisejících s účelem výpůjčky informaci o

tom, že předmět výpůjčky pochází se sbírek půjčitele, Rovněž na výstavních štítcích

k předmětům výpůjčky bude uváděn název půjčitele v podobě: Moravské zemské muzeum

Brno.
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7. 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.

8. Vypůjčitel je povinen neprodleně informovat půjčitele o všech skutečnostech, které

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

9. 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 (I) vyhotovení protokolu k originálu smlouvy.

10. Vypůjčitel prohlašuje, že pokud mu půjčitel v souvislosti s plněním povinností dle této

smlouvy poskytl osobni údaje fyzických osob tzaměstnancu půjčitele. smluvních partneru čiji

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

smlouvy a v souladu spříslušnými aktuálně platnými a účinnymi právními piedpisy České

republiky a Evropské unie. zejména naiizcnini E1TOjJské/70 par/milen/li a Rady (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016, o ochraněfyzickych osob 1 souvislosti se zpracováním osobnich údaju

a o volném pohybu těchto údajů CI o zrušeni směrnice 95/16/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. 340/2015 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 vypůjčite!.

11 -09- 2019
V Brně dne . V Mi

.

kulově dne .4
,'

-
)

.!.
'"

., .... Ir
1

.OJ
"C
)
i

(\~

,.

. ~\'

_i'lII:Dt'I< Mura\lske zemske ,nuLeoJHI

65937

1<::: 00094862,

Brno, Zelný

oic.
trh

CZ00094862

6

www.mzm.cz

2

3


