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SMLOUVA O VÝPŮJČCE Č. ZR 01/2020/M 

 
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřeli níže uvedení účastníci: 
 

Půjčitel:   Moravská galerie v Brně 

adresa:     Husova 18, 662 26 Brno 

statutární zástupce:  Mgr. Jan Press - ředitel 
IČ:    00094871 

DIČ:    CZ00094871 

na straně jedné a dále v textu pouze jako „půjčitel“ 

a 

Vypůjčitel:  

adresa:     

statutární zástupce  

IČ:     

DIČ    

na straně druhé a dále v textu pouze jako „vypůjčitel“  
 

 

I. 
1. Půjčitel tímto prohlašuje, že má výlučné právo hospodařit s 1 (slovy: jedním) kusem originálů 

uměleckých děl / sbírkových předmětů, jež jsou ve vlastnictví České republiky, jsou součástí sbírky 
půjčitele, jejichž celková pojistná hodnota je 

a jsou blíže specifikovány v seznamu, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této 
smlouvy (dále společně také jen jako „díla“ a kterékoli z nich také jen jako „dílo“).  

 

II. 
Půjčitel a vypůjčitel tímto bezvýhradně ujednávají, že na základě této smlouvy vzniká vypůjčiteli 
právo díla bezplatně užívat po dobu uvedenou v článku III. této smlouvy, a to výhradně za účelem 

restaurování na základě restaurování – opravy podstavce, na základě restaurátorského záměru 
schváleného vedoucím restaurátorského oddělení Moravské galerie v Brně (příloha č. 2) 
Místo plnění: ateliér vypůjčitele 

 

III. 
Výpůjčka se sjednává na dobu určitou, a to od okamžiku fyzického převzetí děl do ukončení práce, 
nejpozději však do

 

 

IV. 
Smlouva se uzavírá za následujících podmínek: 
- vypůjčených děl bude užito jen k účelu podle čl. II. této smlouvy; 
- vypůjčitel není oprávněn bez souhlasu MG s díly dále nakládat, tj. přenechávat je jakékoliv třetí 

osobě do užívání, přemísťovat je do jiných než sjednaných prostor, nebo je užívat k jinému než 
smluvenému účelu; 

- vypůjčitel je povinen zajistit ochranu a bezpečnost děl a umístit je v odpovídajících klimatických 
podmínkách; 

 

 

V.  
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Díla uvedená v čl. I této smlouvy byla předána vypůjčiteli před podpisem této smlouvy a vypůjčitel 
tuto skutečnost podpisem této smlouvy potvrzuje. 
Vypůjčitel odpovídá za jakékoliv poškození, znehodnocení, zkázu nebo ztrátu děl, ať už vznikly 
jakýmkoliv způsobem, až do výše pojistných cen; není-li dílo pojištěno, do výše ceny stanovené 
soudním znalcem. Odpovědnost vzniká okamžikem fyzického převzetí vypůjčitelem a trvá až do 
fyzického předání MG.  

 

 

VI. 
Zvláštní ujednání: restaurování bude provedeno bezplatně. 
 

 

 

VII. 
1. Smluvní strany shodně ujednávají a prohlašují, že jsou způsobilými subjekty ve smyslu čl. 28 odst. 

1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen jako „GDPR“), a tedy splňují veškeré právní 
povinnosti, které jsou na ně ve vztahu k ochraně osobních údajů ze strany GDPR a případně dalších 
obecně závazných právních předpisů kladeny. Všechny osobní údaje, které si smluvní strany v 
souvislosti s touto smlouvou vzájemně poskytnou, a to zejména osobní a kontaktní údaje 
zaměstnanců (dále společně také jen jako „Osobní údaje“), se smluvní strany zavazují zpracovávat 
výlučně pro účely splnění této smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně informovat o 
případech porušení zabezpečení v souladu se čl. 33 GDPR a o případech uplatnění práv subjekty 
údajů dle čl. 7, 15, 16, 17, 18, 20 a 21 GDPR, budou-li se tyto případy týkat Osobních údajů, a to 
vždy neprodleně, nejpozději však do čtyřiceti osmi (48) hodin od zjištění porušení zabezpečení či 
uplatnění práv, a budou vůči sobě plnit i další povinnosti vyplývající z GDPR, zejména si budou 
bez zbytečného odkladu vzájemně poskytovat veškerou nezbytnou součinnost. Pověřence pro 
ochranu osobních údajů Moravské galerie v Brně je možné kontaktovat na e-mailu: 

poverenec@moravska-galerie.cz. 

2. Smluvní strany za účelem naplnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále také jen jako „zákon 
o registru smluv“), ujednávají, že elektronický obraz textového obsahu této smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu včetně metadat podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, 
bude uveřejněn vložením do registru smluv coby informačního systému veřejné správy. Smluvní 
strany v dané souvislosti dále ujednávají, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Moravská galerie 
v Brně, a to do třiceti (30) dní ode dne uzavření této smlouvy.  

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží vypůjčitel a dva MG. 

 

 

 

 

V Brně dne ……………………    

 

 

……………………………….   ......................................................………… 

Moravská galerie v Brně 

Mgr. Jan Press, ředitel    

 

mailto:poverenec@moravska-galerie.cz
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Potvrzení o předání děl: 

 

V …………………………… dne ……………………….. 

 

 

Za Moravskou galerii v Brně předal: Za vypůjčitele převzal: 

 jméno: 

 podpis: 

 

 

 

 

Příloha č. 1 smlouvy ZR 01/2020/M - Seznam děl: 
 

 

 1. 

 

 

 

 

 

Celková pojistná hodnota:
 

 


