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Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 
příspěvková organizace  
Smetanovy sady 179, 686 01, Uherské Hradiště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 00092126, DIČ CZ 00092126 
zapsané v OR Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1356  
zastoupené ředitelem PhDr. Ivo Frolcem 
na straně jedné (dále též vypůjčitel) 
 a  
majitel předmětů/děl 
pan/paní  MgA Lucie Ferliková 

adresa tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kyjov; Czech republic, e-mailxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

na straně druhé (dále též půjčitel) 
 

uzavřeli podle § 2193–2200  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

SMLOUVU O BEZPLATNÉ VÝPŮJČCE UMĚLECKÝCH DĚL A KNIH  

 

I. Předmět a účel výpůjčky 

Půjčitel je vlastníkem předmětů/děl popsaných v seznamu vypůjčených uměleckých děl 
(Příloha č. 1). Půjčitel zmocňuje vypůjčitele k tomu, aby po dobu uvedenou v článku II. 
bezplatně užíval uvedený materiál k výstavnímu účelu.    

                  

II. Doba a místo uložení 

Výpůjčka se sjednává na dobu určitou od 10. 9. 2019 –  31. 1. 2020 
za účelem výstavy: Návraty V / Výstava absolventů SUPŠ (4. 10. 2019 – 5. 1. 2020)   

Vypůjčitel umístí zapůjčené předměty ve výstavním sále xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

III. Zodpovědnost, manipulace 

1. S vypůjčenými předměty nesmí být bez souhlasu majitele jakýmkoliv způsobem 
disponováno, nelze je půjčovat bez svolení majitele. 

2. Vypůjčitel je povinen po celou dobu užívání zajistit ochranu a bezpečnost děl, 
zejména ostrahu, bezpečné upevnění exponátů a dodržení vyhovujících klimatických 
podmínek ve výstavním prostoru.  



3. Slovácké muzeum odpovídá za jakékoliv poškození, znehodnocení, zkázu nebo ztrátu 
díla, ať již vznikly jakýmkoliv způsobem. Odpovědnost vzniká okamžikem jejich 
fyzického převzetí a trvá až do předání majiteli případně fyzického předání dalšímu 
smluvnímu vypůjčiteli. 

4. Předává - li Slovácké muzeum předměty/díla přímo dalšímu smluvnímu vypůjčiteli na 
základě písemného souhlasu vlastníka, je vázáno povinností bez odkladu zaslat 
majiteli předávací protokol, ze kterého bude zřejmý stav předávaného uměleckého 
díla, jakož i datum předání a převzetí. Od tohoto data přebírá za díla odpovědnost 
nový vypůjčitel. 

 

IV. Publikování 

1. Půjčitel souhlasí s tím, aby předměty výpůjčky byly použity k reprodukování pro 
katalog k výstavě a případnou prezentaci výstavy v tisku. 

2. Zapůjčené předměty/ díla podléhají - nepodléhají ochraně podle autorského zákona. 

 

V. Doba platnosti smlouvy  

Výpůjčka skončí uplynutím sjednané doby. Může být prodloužena na základě písemné 
žádosti vypůjčitele. 

 

VI. 

Registr smluv 

1. Smluvní strany se dohodly, že Slovácké muzeum v Uherském Hradišti bezodkladně 
po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv 
vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy muzeum bezodkladně 
informuje druhou smluvní stranu na uvedenou emailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani třicátý den od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

4. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, 
telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní 
strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní 
strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů a Seznamu vypůjčených 
předmětů. 

V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva 
obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které 
zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje smluvní 
strana svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v 
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Slováckým muzeem v Uherském 
Hradišti. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 

5. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno sídlo právnické osoby, se smluvní 
strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní 
strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů. 



VII. 

Výpůjční smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, jeden obdrží půjčitel/vlastník, 
jeden vypůjčitel. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

 

Seznam vypůjčených předmětů:  

Autor: MgA Lucie Ferliková, název, rok, technika, rozměry, CP 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Celkem: xxxxxxxxxxxks 

 

Ve Kyjově 10. 9. 2019  

Předal: MgA Lucie Ferliková 

Převzal: PhDr. Milada Frolcová 

 

 

 

V Uherském Hradišti 10. 9. 2019  

Vypůjčitel:                                                                   půjčitel (vlastník): 

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti                                  MgA Lucie Ferliková 

PhDr. Ivo Frolec, ředitel                                                       

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Potvrzení o vrácení: 
Majitel předmětů/děl potvrzuje, že dnešního dne ………………………. 2020 převzal od 
Slováckého muzea v Uh. Hradišti předměty vypůjčené podle této smlouvy. 
stav : 

Předal................................................................................. 

 

Převzal................................................................................  

 
 
 
 

 
 


