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Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín 
tel.: XXXXX, fax: XXXXX 
e-mail: XXXXX, http:// www.muzeumct.cz 

 
Smlouva o výpůjčce 

 

č .  9 / 2 0 1 9  

 
uzavřená podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“)  
 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Římskokatolická farnost Těrlicko 
 
se sídlem: Horní Těrlicko 149/1, 735 42 Těrlicko 
zastoupena: Mgr. Jiřím Sedláčkem, farářem   
IČO: 48805581    
DIČ:    
bankovní spojení: 1723224379/0800  

 
(dále jen „půjčitel“) 

 
a 

 
2. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 883 
 
se sídlem:   Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín 
zastoupeným:  PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem 
IČO:   00305847 
DIČ:   CZ00305847 – neplátce DPH 
bankovní spojení:  837791/0100 

 
(dále jen „vypůjčitel”) 

II. 

Účel a předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je právo vypůjčitele užívat předmět výpůjčky - věci movité 
ze sbírek a depozita půjčitele: 

označení věci   

1. Pozdně gotický obraz Madony z Těrlicka (movitá kulturní památka rejstř. č. ÚSKP 
97942/38-751)  
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pojistná hodnota 

XXXXX Kč (slovy: XXXXX korun českých) 

stav 

vynikající (po restaurování) 

2. Vypůjčitel se touto smlouvou zavazuje užívat předmět výpůjčky výhradně  
pro smluvený účel, a to: 

- výstavní v nově vybudované stálé expozici MT na Hlavní třídě 115/15 v Českém 
Těšíně 

III. 

Doba trvání smlouvy 

1. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou, od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2025. 

2. Půjčitel může požadovat předčasné vrácení zapůjčených věcí uvedených v čl. II. této 
smlouvy, pokud vypůjčitel řádně věci neužívá, nebo pokud je užívá v rozporu  
s dohodnutým účelem. Vedle toho se půjčitel může domáhat předčasného vrácení 
věcí, potřebuje-li je nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření této 
smlouvy předvídat.  

3. Vypůjčitel je povinen vrátit půjčiteli věci půjčené dle této smlouvy kdykoliv, jakmile je 
nepotřebuje a to bez ohledu na sjednanou dobu výpůjčky, popř. požádá  
o prodloužení výpůjčky nejpozději 15 dní před stanoveným termínem. 

IV. 

Jiná ujednání 

1. Vypůjčitel prohlašuje, že je mu známo, že předmět výpůjčky je ve vlastnictví půjčitele.  

2. Půjčitel tímto upozorňuje na zvláštní vlastnosti a vady věcí vypůjčených dle této 
smlouvy: ------------------ 

3. Vypůjčitel se zavazuje vrátit předmět výpůjčky ve stavu, v jakém jej podle této 
smlouvy převzal, v opačném případě se zavazuje nahradit škodu vzniklou 
poškozením, ztrátou či zničením vypůjčených věcí. 

4. Vypůjčitel není oprávněn provádět na předmětu výpůjčky žádné úpravy a změny a je 
povinen vytvořit taková bezpečnostní, klimatizační, popřípadě i jiná opatření, která 
zamezí škodě na vypůjčených věcech. 

5. Pokud bude předmět výpůjčky vystaven veřejně, bude tak učiněno způsobem, jaký 
odpovídá jeho významu a bude opatřen označením o tom, že byl zapůjčen: 

Římskokatolickou farností Těrlicko 

6. Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky nebo jeho části dále přenechat k užívání 
jinému, není bez výslovného souhlasu půjčitele oprávněn pořizovat fotografický, 
filmový nebo jiný záznam a pořizovat z něj kopie, ani toto umožnit třetí osobě. 

7. Vypůjčitel je povinen po dohodě s půjčitelem předmět výpůjčky pojistit. 

8. Pro případ prodlení s vrácením předmětu výpůjčky nebo její části zaplatí vypůjčitel 
smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení. 

9. Pro případ, že vypůjčitel bude předmět výpůjčky užívat v rozporu s účelem této 
smlouvy, nebo jej předá třetí osobě, zaplatí půjčiteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč (slovy Padesát tisíc korun českých). 
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10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou uhradí vypůjčitel nezávisle na tom, zda  
a v jaké výši v této souvislosti vznikne půjčiteli škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

V. 

Závěrečná ujednání 

1. Smlouva je vypracována ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom stejnopisu a jeden stejnopis obdrží Biskupství ostravsko-opavské.  
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

2. Veškeré závazkové právní vztahy spojené s touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
písemným souhlasem biskupa nebo generálního vikáře Biskupství ostravsko-
opavského a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, pokud uvedená smlouva 
splňuje podmínky pro zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv v platném znění. V případě, že smlouva nesplňuje podmínky 
pro zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., pak nabývá účinnosti 
podpisem oběma smluvními stranami. 

4. Uvedené osobní údaje Muzeum Těšínska, p. o., zpracovává v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových 
stránkách Muzea Těšínska www.muzeumct.cz. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně a že se zněním 
smlouvy souhlasí, což potvrzují svými podpisy. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy se stávají přílohy označené čísly: 1 

 

 
V …………….. dne: …………… 

 
 
 

------------------------------------------- 
za půjčitele 

Mgr. Jiří Sedláček 
farář 

 
 

  V Českém Těšíně dne: …………… 
 
 
 

------------------------------------------- 
za vypůjčitele 

PaedDr. Zbyšek Ondřeka 
ředitel Muzea Těšínska, p. o. 

 
 

Schvalovací doložka: 
V Ostravě dne: 
Čj.: ……………………………… 

Mons. Mgr. Martin David 
generální vikář 

Biskupství ostravsko-opavské 
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Záznam o předání předmětu výpůjčky 
 

Přítomni: Římskokatolická farnost Těrlicko, Horní Těrlicko 149/1, 735 42 Těrlicko 
 
Za půjčitele:  
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Za vypůjčitele:  Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 
 737 01 Český Těšín 
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Den předání předmětu výpůjčky: …………….. 
 
 
Výše uvedeného dne předal půjčitel vypůjčiteli předměty uvedené v příloze ke smlouvě  
o výpůjčce č. 9/2019. 
 
Přítomni zástupci smluvních stran výslovně prohlašují, že jsou oprávněni jednat za 
právnickou nebo fyzickou osobu, kterou zastupují, a to ve věcech realizace výše uvedené 
smlouvy o výpůjčce. 
 
Zástupci smluvních stran konstatují, že stav předmětů odpovídá běžnému opotřebení, pokud 
není výslovně uvedeno jinak v příloze k uvedené smlouvě o výpůjčce. 
 
Půjčitel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté závady, na které by měl vypůjčitele 
upozornit. 
 
 
Četli a souhlasí: 
 
 
Za půjčitele: ……………………………….. 
 
 
Za vypůjčitele: ……………………………. 
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Záznam o vrácení předmětu výpůjčky 
 
 

Přítomni:    Římskokatolická farnost Těrlicko, Horní Těrlicko 149/1, 735 42 Těrlicko 
 
Za půjčitele:  
 
 …………………………………………………………………………… 
 
Za vypůjčitele: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 
 737 01 Český Těšín 
 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Den převzetí předmětu výpůjčky: ………….. 
 
 
Výše uvedeného dne předal vypůjčitel půjčiteli předměty uvedené v příloze ke smlouvě  
o výpůjčce č. 9/2019. 
 
Přítomni zástupci smluvních stran výslovně prohlašují, že jsou oprávněni jednat za 
právnickou nebo fyzickou osobu, kterou zastupují, a to ve věcech realizace výše uvedené 
smlouvy o výpůjčce. 
 
Zástupci smluvních stran konstatují, že stav předmětů odpovídá běžnému opotřebení, pokud 
není výslovně uvedeno jinak v příloze ke smlouvě o výpůjčce. 
 
Vypůjčitel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté závady, na které by měl půjčitele 
upozornit. 
 
 
Četli a souhlasí: 
 
 
Za půjčitele: ………………………………………. 
 
 
Za vypůjčitele: ……………………………………. 
 


