
 

Smlouva o výpůjčce archivního materiálu  

čj. MUA-286/2020 (SSČ č. 006-V/20) 

 
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., 

se sídlem Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8, 
zastoupená PhDr. Lubošem Velkem, Ph.D., ředitelem, 

IČO: 67985921, DIČ: CZ67985921, 
bankovní spojení: č. ú. 69527011/0710 

 
(dále jen „půjčovatel“) 

 
a 
 

Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., 

se sídlem Národní 3, Praha 1, 
zastoupená Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 

IČO: 60457856, DIČ: CZ 60457856, 
bankovní spojení: č. ú. 123-246450247/0100 

 
(dále jen „vypůjčovatel“) 

 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají na základě vzájemného a úplného konsensu tuto 

 
 

SMLOUVU O  VÝPŮJČCE 

(dále jen „smlouva“) 

 

I. 
 

1) Půjčovatel přenechává touto smlouvou shora jmenovanému vypůjčovateli exponáty 
uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, a to okamžikem převzetí 
(datum převzetí bude určeno ústní dohodou obou stran a uvedeno v Protokolu o převzetí 
exponátů) za účelem vystavení na výstavě TGM na síti (Galerie Věda a Umění, Národní 
3, Praha 1) v termínu od 6. 4. 2020 do 5. 7. 2020 Výpůjční doba je termínovaná, a to ode 
dne převzetí do 15. 7. 2020. 

2) Exponáty označené v příloze 1 jako originály přenechává půjčovatel vypůjčovateli za 
účelem uvedeným v předešlém odstavci. 

 
II. 

 
1) Půjčovatel i vypůjčovatel se řídí zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 

ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 39. Exponáty zůstávají ve 
správě půjčovatele a smí být použity vzhledem k jejich skutečné i právní povaze jen k 
účelům uvedeným v čl. I. této smlouvy. S vypůjčenými exponáty nesmí být bez souhlasu 
půjčovatele jakýmkoliv způsobem disponováno, zejména je nelze přemísťovat nebo dále 
půjčovat. Rovněž na nich nesmějí být prováděny restaurátorské ani jiné zásahy bez 
dohody s půjčovatelem. 

2) Vypůjčovatel je povinen zajistit po celou dobu výpůjčky ochranu a bezpečnost 
vypůjčených exponátů, tj. zejména ostrahu, bezpečné upevnění a dodržení klimatických 
podmínek instalace exponátů. Přihlíží při tom k Zásadám vystavování archiválií 
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v Národním archivu v Praze, dostupným zde: https://www.nacr.cz/vyzkum-publikace-
akce/vystavy/vystavovani-archivalii. 

3) Půjčovatel má právo za trvání smluvního vztahu přesvědčit se o stavu exponátů, jakož i o 
způsobu nakládání s nimi. 

4) V případě nedodržení podmínek této smlouvy může půjčovatel žádat okamžité vrácení 
exponátů i před uplynutím smluvené doby bez jakéhokoli dalšího nároku ze strany 
vypůjčovatele. 

5) Veškeré náklady spojené s výpůjčkou, a to včetně dopravy ze sídla půjčovatele do místa 
výstavy a zpět, ponese vypůjčovatel. 

6) V případě ztráty či zničení předmětu výpůjčky, který je specifikován v příloze č. 1 k této 
smlouvě, uhradí vypůjčovatel půjčovateli celou pojistnou částku, která se bude vztahovat 
k těmto exponátům. 

7) Pro potřeby případného využití reprodukcí pro katalog výstavy svoluje půjčovatel 
s reprodukováním zapůjčených exponátů a bezplatně k jejich publikování poskytuje práva 
k publikaci podle bodu C Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. K jinému účelu nesmí být vypůjčené exponáty bez výslovného souhlasu 
půjčovatele fotografovány, filmovány ani jinak reprodukovány. 

8) Bude-li vypůjčovatel chtít využít exponáty pro jiné reprodukční účely, uzavře 
s půjčovatelem zvláštní smlouvu o poskytnutí digitálních rozmnoženin archiválií a o 
podmínkách jejich užití. 

9) Na popiskách u vystavených exponátů bude uvedeno jméno půjčovatele takto:  
„Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., Archiv Ústavu T. G. Masaryka, 
fond T. G. Masaryk a „Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., Archiv 
Ústavu T. G. Masaryka, fond Jaroslav Císař.“ 

 
III. 

 
1) Vypůjčovatel převezme exponáty v místě dle určení půjčovatele (Gabčíkova 2362/10, 

Praha 8) a půjčovatel převezme od vypůjčovatele exponáty zpět na místě dle určení 
půjčovatele (dtto) dle čl. I. v pracovních dnech po domluvě zástupců obou smluvních 
stran. 

2) Exponáty budou přebrány vždy na základě podpisu „Předávacího protokolu“ (dle 
článku IV. této smlouvy), podepsaného zástupci obou smluvních stran. 

3 Těmito zástupci budou odborní pracovníci, na kterých se obě strany dohodnou. Za 
půjčovatele mají zmocnění k vydání a zpětnému převzetí děl a podpisu „Předávacího 
protokolu“: Za vypůjčovatele mají 
zmocnění k převzetí a zpětnému předání děl a podpisu „Předávacího protokolu“:  

 
4) Na základě tohoto „Předávacího protokolu“ přebírá vypůjčovatel odpovědnost za 

exponáty do výše pojistného plnění – a to od okamžiku převzetí exponátů až do okamžiku 
zpětného předání exponátů po ukončení výstavy a potvrzení „Předávacího protokolu“ o 
zpětném převzetí exponátů oběma smluvními stranami. Jeden výtisk každého předávacího 
protokolu potvrzeného oběma stranami bude předán půjčovateli do tří dnů po jeho 
podpisu. 

 
IV. 

 
„Předávací protokol“ bude tvořit: 

a) definice exponátu včetně jeho pojistné ceny, 
b) „Condition Report“ exponátu, 
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c) Protokol o předání a převzetí exponátu. 
V. 

 
Vypůjčovatel se zavazuje, že půjčovateli poskytne dvě publikace (katalogy), budou-li vydány, 
a dvě pozvánky na vernisáž. 

 
VI. 

 
Exponáty budou přepraveny buď transportní firmou vybranou vypůjčovatelem, nebo vlastním 
transportem vypůjčovatele. Balení bude probíhat za přítomnosti pověřeného pracovníka 
půjčovatele. Náklady na transport i balení nese vypůjčovatel. 
Klimatické podmínky ve výstavních sálech budou vykazovat 50± 5% relativní vlhkosti 
vzduchu, teplotu 18 ± 2 C°a osvětlení max. 75 luxů. 
 

VII. 
 
Zapůjčované materiály: 

1) Čepice T. G. Masaryka tmavé barvy; MÚA AV ČR, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, 
přírůstky. 

2) Límeček T. G. Masaryka; MÚA AV ČR, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, přírůstky. 
3) Razítka s podpisem T. G. Masaryka, 2 ks; MÚA AV ČR, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, 

oddíl Osobní, karton 559. 
4) Vizitky T. G. Masaryka, 10 ks; MÚA AV ČR, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, oddíl 

Korespondence. 
5) Kufr z prádelny; MÚA AV ČR, AÚTGM, fond Jaroslav Císař. 

 
Počet zapůjčených exponátů:  1 čepice, 1 límeček, 2 razítka, 1 kufr, 10 ks vizitek 
 
Pojistná cena pro originály dle čl. VII. a přílohy č. 1 činí celkem 90 500,- Kč. 
 

VIII. 
 

1) Tato smlouva je uzavírána dle právního řádu České republiky. V ostatních vztazích touto 
smlouvou výslovně neupravených bude postupováno dle ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., 
Občanského zákoníku, v platném znění.  

2) Změny a dodatky k této smlouvě lze provádět pouze písemnou formou, po dohodě obou 
smluvních stran. 

3) Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného 
prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této 
povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto 
bodě nedopustila. 

4) Případný spor v rámci realizace či výkladu této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit 
u místně a věcně příslušného soudu v Praze. 

5) Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného 
souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této 
smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby, než se 
tyto informace stanou obecně známé. Výjimku tvoří povinnost k poskytnutí výše 
uvedených informací vypůjčovatelem podle obecně závazných právních předpisů. 
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6) Příloha č. 1 (soupis a definice exponátů včetně jejich pojistné ceny a fotodokumentace 
jejich stavu) je nedílnou součástí této smlouvy. 

7) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se 
vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se 
tímto zavazuje vypůjčitel. 

8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami, účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 

9) Smlouvu lze ukončit také buď dohodou smluvních stran, nebo výpovědí s 15denní 
výpovědní lhůtou počínající dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

10) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží vypůjčovatel 
a půjčovatel. 

11) Smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je uzavřena 
jasně a srozumitelně a podepsaní zástupci prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní stranu 
se zavazovat. 

 
 
V Praze dne 03.04.2020     V Praze dne 03.04.2020
 
 
 
 
..............................................     ....................................................... 

za půjčovatele       za vypůjčovatele 
PhDr. Luboš Velek, Ph.D.       Ing. Tomáš Wencel, MBA 
   ředitel MÚA AV ČR                                        ředitel SSČ AV ČR 
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Příloha č. 1 

(soupis a definice exponátů včetně jejich pojistné ceny a fyzického stavu), 

k výpůjční smlouvě čj. MUA-286/2020 
Soupis vypůjčovaných exponátů: 

 

1) Čepice T. G. Masaryka tmavé barvy; MÚA AV ČR, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, 
přírůstky. 

2) Límeček T. G. Masaryka; MÚA AV ČR, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, přírůstky. 
3) Razítka s podpisem T. G. Masaryka, 2 ks; MÚA AV ČR, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, 

oddíl Osobní, karton 559. 
4) Vizitky T. G. Masaryka, 10 ks; MÚA AV ČR, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, oddíl 

Korespondence. 
5) Kufr z prádelny; MÚA AV ČR, AÚTGM, fond Jaroslav Císař. 

 
Počet zapůjčených exponátů: 

1 čepice, 1 límeček, 2 razítka, 1 kufr, 10 ks vizitek 
 

Pojistné pro zapůjčované dokumenty: 

Pojistná cena pro exponáty dle přílohy č. 1 činí celkem 90 500,- Kč. 
 
 
Condition Report 

Fyzický stav výše uvedených archivních dokumentů odpovídá jejich stáří a běžnému užívání, 
žádný není výrazněji poškozen. 
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Předávací protokol 

podle článku IV. Smlouvy o výpůjčce 

exponátů (archivních dokumentů) 

čj. MUA-286/2020 

 
a) Definice exponátu včetně jeho pojistné ceny: pro všechny exponáty viz Příloha č. 1 

Smlouvy o výpůjčce. 
 

b) Condition Report exponátu: pro všechny exponáty stav dovoluje vystavení. Viz Příloha 
č. 1 Smlouvy o výpůjčce. 

 
c) Protokol o předání a převzetí exponátu 

 

Dne ............ 2020 byly v sídle půjčovatele exponáty předány podle přílohy č. 1 smlouvy. 
Vypůjčené exponáty souhlasí/nesouhlasí podle soupisu. Exponáty byly vypůjčovatelem 
převzaty pro výstavní účely. 

 
za půjčovatele předala:     za vypůjčovatele převzala: 

     
pracovnice MÚA AV ČR     pracovnice SSČ 
 
...............................................     ...................................... 
 
 
 

Dne ............ 2020 byly v sídle půjčovatele exponáty předány zpět podle přílohy č. 1 smlouvy. 
Vypůjčené exponáty souhlasí/nesouhlasí podle soupisu. Exponáty byly půjčovatelem převzaty. 

 

 
za půjčovatele předala:     za vypůjčovatele převzala: 

     
pracovnice MÚA AV ČR     pracovnice ŠSČ 
 
...............................................     ...................................... 
 




