JMK063551/20/OK

Smluvní strany:
Jihomoravský kraj
se sídlem: Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno
IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem
na straně jedné jako „půjčitel“,
a
Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace
se sídlem: Úprkova 2, 695 01 Hodonín
IČO: 00373290 DIČ: CZ00373290
zastoupená: Mgr. Josefem Fanturou, ředitelem
na straně druhé jako „vypůjčitel“,
uzavírají v souladu s ust. § 2193 až 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O VÝPŮJČCE
I. Předmět a účel výpůjčky
1. Půjčitel je vlastníkem výtvarných děl vytvořených na mezinárodním malířském sympoziu
„Malý formát 2019 – Krajina“ uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy, (dále jen „předmět výpůjčky“). Fotodokumentace předmětu výpůjčky viz příloha
č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Půjčitel dočasně a bezúplatně přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky na základě
předávacího protokolu, viz příloha č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy, za účelem
jeho uložení v depozitáři vypůjčitele.
3. Veškerá práva vlastníka i půjčitele k předmětu výpůjčky zůstávají touto smlouvou
nedotčena.
4. Smluvní strany prohlašují ve shodě, že předmět výpůjčky je způsobilý pro účel
výpůjčky.
II. Doba výpůjčky
1. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou, a to od 1. 3. 2020 do 28. 02. 2025
včetně.
2. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky vrátit půjčiteli nejpozději do 28. 02. 2025
včetně.
3. O případné prodloužení výpůjčky je vypůjčitel oprávněn požádat půjčitele nejpozději
15 dnů před ukončením původní lhůty.
III. Přeprava předmětu výpůjčky
1. Smluvní strany se dohodly, že nakládku, přepravu a vykládku předmětu výpůjčky
zajišťuje na svůj náklad a na svou odpovědnost půjčitel.
IV. Povinnosti vypůjčitele
1. Předmět výpůjčky může vypůjčitel užít výhradně k účelu uvedenému v čl. I. odst. 2
této smlouvy a nesmí jej bez písemného souhlasu půjčitele přenechat k užívání žádné
třetí osobě.
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2.

Vypůjčitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu půjčitele předmět výpůjčky umístit
na jiném než sjednaném místě (viz čl. I. odst. 2 této smlouvy), ledaže by to bylo
nezbytné k odvrácení hrozící škody na předmětu výpůjčky.

3.

Vypůjčitel je povinen po dobu výpůjčky zajistit ochranu, bezpečnost a úplnost předmětu
výpůjčky včetně dodržování platných protipožárních a jiných předpisů vztahujících se
k předmětu výpůjčky.

4.

Vypůjčitel se zavazuje zabezpečit vhodné klimatické podmínky v prostoru, kde je
předmět výpůjčky umístěn.

5.

Vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli průběžnou kontrolu předmětu výpůjčky a řídit se
jeho připomínkami.

6.

Na předmětu výpůjčky nesmí být po dobu trvání výpůjčky dle této smlouvy prováděny
restaurátorské, konzervátorské ani jiné zásahy.

7.

Vypůjčitel od okamžiku převzetí až do předání předmětu výpůjčky zpět půjčiteli nese
objektivní odpovědnost za jeho poškození, zničení nebo ztrátu, a to v souladu
s příslušnými ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů. Vypůjčitel je povinen uhradit půjčiteli vzniklou škodu, přičemž
výše vzniklé škody bude vyčíslena dle uvedené ceny půjčitelem.

8.

Pokud vypůjčitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, má
půjčitel právo od této smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo půjčitele na náhradu
škody. V případě, kdy půjčitel odstoupí od této smlouvy, je vypůjčitel povinen předmět
výpůjčky bez zbytečného odkladu vrátit půjčiteli.

9.

Půjčitel má právo na vrácení předmětu výpůjčky (i jednotlivých předmětů výpůjčky)
před sjednanou lhůtou výpůjčky.

10. Vypůjčitel bere na vědomí, že zhotovování kopií a replik předmětu výpůjčky či jejich
použití k jakýmkoliv jiným účelům, než je uvedeno v čl. I. odst. 2 této smlouvy, podléhá
písemnému souhlasu půjčitele. V opačném případě se jedná o porušení příslušných
ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s autorským právem a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
11. Předmět výpůjčky bez písemného souhlasu půjčitele nesmí být fotografován, filmován
ani jinak reprodukován a využíván pro komerční účely.
12. Při propagačním zveřejňování předmětu výpůjčky nebo jeho reprodukcí je vypůjčitel povinen
uvádět, že předmět výpůjčky je vlastnictvím Jihomoravského kraje.
13. Vypůjčitel je povinen neprodleně informovat půjčitele o všech skutečnostech, které se
týkají změny stavu předmětu výpůjčky, zejména jeho poškození, zničení nebo ztráty.
14. Inventarizaci předmětu výpůjčky zabezpečuje v souladu s § 6 odst. 3 vyhlášky č.
270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů,
vypůjčitel.
V. Závěrečná ustanovení
1. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnými číslovanými dodatky,
odsouhlasenými oběma smluvními stranami a podepsanými zástupci obou smluvních
stran.
2.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží
každá ze smluvních stran.
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3.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv umožňující dálkový přístup.
Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění této smlouvy v registru smluv
podá půjčitel.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
Rada Jihomoravského kraje na své 134. schůzi konané dne 10.02.2020 usnesením
č. 9352/20/R134 v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) a odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, udělila souhlas k uzavření Smlouvy o
výpůjčce.

V Brně dne 25.2.2020

V Hodoníně dne 13.2.2020

……………………....................…………… …………........................…………………….
Jihomoravský kraj
Galerie výtvarného umění v Hodoníně,
příspěvková organizace
JUDr. Bohumil Šimek
Mgr. Josef Fantura
hejtman
ředitel

Přílohy:
1. Seznam výtvarných děl
2. Protokol o předání a převzetí předmětu výpůjčky
3. Fotodokumentace předmětu výpůjčky

3

