
Smlouva o výpůjčce 

I. 
Smluvní strany 

1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

se sídlem:  Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín 
zastoupena:  PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem 

IČ: 00305847 

DIČ: CZ00305847 – neplátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 837791/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 883 

(dále jen „půjčitel“) 

a 

2. Město Petřvald

se sídlem:
zastoupeno:

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald 
Ing. Jiřím Lukšou, starostou
00297593 
CZ00297593 
Česká spořitelna, a.s. 
1721679329/0800 

(dále jen „vypůjčitel“)

II. 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v

době uzavření smlouvy.

III. 

Předmět smlouvy 

1. Půjčitel  prohlašuje,  že  je výlučným  vlastníkem souboru  movitého majetku, jehož  seznam tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Půjčitel přenechává vypůjčiteli věci uvedené v  odst. 1 tohoto článku smlouvy  (dále jen „předmět 
výpůjčky“) a zavazuje se mu umožnit jejich bezplatné dočasné užívání.

3. Výpůjčka  se  sjednává  na  dobu  od vkladu vlastnického  práva  ve  prospěch  vypůjčitele 
k pozemku parc. č. 7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 89, občanská 
vybavenost,  část obce Petřvald,  pozemku parc. č. 8  zahrada, pozemku  parc. č. 9 zahrada, , pro

k. ú. Petřvald u Karviné a obec Petřvald, do nabytí účinnosti darovací smlouvy k předmětu 
výpůjčky, maximálně však 1 rok od účinnosti této smlouvy. 



IV. 

Účel smlouvy 

1. Účelem výpůjčky je poskytnutí souboru movitého majetku k užívání vypůjčiteli za účelem
provozování městského muzea.

V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Půjčitel  se zavazuje bezodkladně po  uzavření této  smlouvy předat v sídle Muzea, tj. Petřvald čp. 
89, předmět výpůjčky vypůjčiteli ve stavu způsobilém k řádnému užívání spolu s potřebnou 
dokumentací a poučit vypůjčitele o způsobu jeho užívání.

2. Vypůjčitel se zavazuje, že předmět výpůjčky bude užívat řádně a v souladu s účelem této smlouvy. 
Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky převést do vlastnictví jiného subjektu nebo jej 
přenechat k užívání jinému subjektu.

3. Vypůjčitel se  zavazuje bez zbytečného odkladu  po uzavření této smlouvy  na své náklady uzavřít 
pojistnou smlouvu v rozsahu all risk na předmět výpůjčky a mít předmět výpůjčky pojištěn v tomto 
rozsahu po celou dobu trvání výpůjčky. Vypůčitel se dále zavazuje, že po dobu trvání výpůjčky 
bude včas a řádně plnit pojistné podmínky stanovené výše zmíněnou pojistnou smlouvou.

4. Vypůjčitel se zavazuje:

a) zabezpečit předmět výpůjčky před poškozením, zneužitím, zničením nebo ztrátou,

b) oznámit půjčiteli písemně místo uložení předmětu výpůjčky,

c) hradit  ze svých  prostředků  provozní  náklady,  údržbu,  povinné  revize a  veškeré opravy 
předmětu výpůjčky,

d) umožnit zaměstnancům půjčitele, kteří jsou odpovědni za správu majetku, vstup do prostor, 

kde bude předmět výpůjčky uložen, za účelem kontroly dodržování povinností a provedení 

inventarizace majetku.

5. Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky a vypůjčitel je povinen jej bezodkladně 

vrátit v případě, že:

a) předmět výpůjčky je užíván v rozporu se smluveným účelem,

b) vypůjčitel poruší některou jinou povinnost ze smlouvy,

c) potřebuje-li  půjčitel  předmět  výpůjčky  nevyhnutelně  dříve  z  důvodu,  který  nemohl při 
uzavření smlouvy předvídat. 

VI.  

Závěrečná ustanovení 

1. Vypůjčitel  bere na vědomí a souhlasí s tím,  že pokud uvedená smlouva  bude nebo  případně by 
mohla splňovat podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném 
znění, bude v tomto registru v zákonné lhůtě uveřejněna. Uveřejnění zajistí půjčitel.

2. Tato  smlouva nabývá platnosti dnem  podpisu oběma smluvními  stranami a účinnosti dnem, kdy 
vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně. Pokud uvedená 
smlouva bude splňovat podmínky  pro uveřejnění v  registru smluv dle  zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění, nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v tomto registru.

3. Osobní  údaje obsažené  v této smlouvě budou  půjčitelem zpracovávány  pouze pro  účely plnění 
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje 
půjčitelem použity. Půjčitel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. 
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních stránkách Muzea 
Těšínska, p. o. www.muzeumct.cz. 



4. Smlouva  je  vyhotovena  ve  čtyřech  stejnopisech,  z nichž  tři vyhotovení obdrží půjčitel a jedno

vyhotovení vypůjčitel.

5. Případné  změny  a  doplňky  této  smlouvy  budou  smluvní strany řešit  písemnými  a vzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města svým usnesením

V Českém Těšíně dne ……………….. V  Petřvaldě dne 21.11.2019

za půjčitele: PaedDr. Zbyšek Ondřeka za vypůjčitele: Ing.Jiří Lukša

č. 20/150 písm. g) ze dne 14.11.2019.




