
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 organizace 
IČO:   00305847 

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

(dále jen „půjčitel“) 
 

 
2. Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace 

se sídlem:  Masarykova třída 958, 735 14 Orlová-Lutyně 
 zastoupena:  Mgr. Janou Šertlerovou, ředitelkou 

 IČO:   75122073 

 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 1084 
  

 (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 níže uvedených předmětů, jejichž fotografie tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy a kterými jsou:  

a) výkladec výlohy (DHM2 č. 206/05) z čirého skla a kovových rámů 
b) portál, tj. dveře a horní část výlohy (DHM1 č. 123), vytvořený na zakázku ze dřeva, skla 

a kovu. 
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 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy. 

 

IV. 
Účel smlouvy 

1. Účelem výpůjčky je zachování předmětu výpůjčky ve stávajícím stavu i po ukončení činnosti 

pobočky – Výstavní síně v Orlové – v prostorách Domu dětí a mládeže, Orlová, příspěvkové 
organizace, a to z důvodu nemožnosti jej v současné době využít jiným způsobem.   

 

 



V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Půjčitel prohlašuje, že předmět této smlouvy se nachází v sídle vypůjčitele a je ve stavu 
způsobilém k řádnému užívání.  

 
2. Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky převést do vlastnictví jiného subjektu nebo jej 

přenechat k užívání jinému subjektu. 

3. Vypůjčitel se zavazuje: 

a) Udržovat předmět výpůjčky v dobrém stavu v rámci běžné údržby a s péčí řádného 

hospodáře.  

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

prostor, kde bude předmět výpůjčky uložen, za účelem provedení inventarizace majetku. 

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

bezodkladně vrátit v případě, že: 

 
a) vypůjčitel poruší některou povinnost ze smlouvy, 

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

5. Půjčitel se zavazuje po uplynutí doby výpůjčky, nebo dle písm. b) odst. 4 čl. V.  této smlouvy  

demontovat a odvézt předmět výpůjčky na vlastní náklady a nahradit adekvátní dveřní 
soustavou tak, aby nebyl narušen vzhled ani funkčnost objektu. 

 
6. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky je z jeho strany pojištěný a případné škodní události 

bude řešit ze své pojistky. 

 

VI.  

Závěrečná ustanovení 

4. Tato smlouva nabývá platnosti  a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

však 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. 

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží půjčitel a jedno 
vyhotovení vypůjčitel. 

6. 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. 

 

 
V Českém Těšíně dne ……………….. 

 
V  Orlové dne ……………….. 

  

……………………………………… ……………………………………… 

za půjčitele 

PaedDr. Zbyšek Ondřeka 

za vypůjčitele 

Mgr. Jana Šertlerová 

ředitel Muzea Těšínska, p. o.  ředitelka Domu dětí a mládeže, Orlová, p. o.  
  

 

 


