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Půjčitel:    Archeologický ústav Akademie Věd ČR Brno, v. 
v. i. 

Adresa:   Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 
Oprávněn jednat:  PhDr. Lumír Poláček, CSc., ředitel 
Ve věc. jednáních:  xxx 
Nadřízený orgán:  Akademie věd České republiky 
IČ:    68081758 
DIČ:    CZ68081758 

 
Vypůjčitel:    Technické muzeum v Brně 

Adresa:   Purkyňova 105, 612 00, Brno 
Oprávněn jednat:  Ing. Ivo Štěpánek, ředitel 
Ve věc. jednáních:  xxx 
IČ:    00101435 
DIČ:    CZ68081758 

Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury 
ČR, Zřizovací listinou č.j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 40/2012 ze dne 
20.12.2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v 
Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH. 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

SMLOUVU 
O VÝPŮJČCE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ Z VÝZKUMŮ ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU 

AKADEMIE VĚD ČR BRNO, V. V. I. 
 

 
čl. I. 

Předmět a účel výpůjčky 
1. Půjčitel dočasně a bezúplatně přenechává vypůjčiteli předměty uvedené v 
předávacím protokolu, viz příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, za 
účelem jejich instalace ve výstavě „Pálená hlína v historických stavbách Moravy“ 
v Technickém muzeu v Brně. 
 
2. Vlastnická práva k uvedeným předmětům a jejich správa zůstávají touto smlouvu 
nedotčená. 
 
3. Účastníci prohlašují ve shodě, že půjčené předměty jsou způsobilé účelu výpůjčky. 
Jejich stav je oběma stranám znám a je dobrý. 
 

čl. II. 
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Doba výpůjčky 
1. Předměty, které jsou předmětem této smlouvy, jsou vypůjčeny ode dne 10. 9. 2021. 
2. Vypůjčitel se zavazuje předměty uvedené v bodě čl. I/1 vrátit půjčiteli nejpozději do 
15. 4. 2022. 

čl. III. 
Další ujednání 

1. Vypůjčené předměty může vypůjčitel užít výhradně k účelu uvedenému v čl. I/1 
této smlouvy a nesmí je bez předchozího souhlasu půjčitele přenechat k užívání žádné 
třetí osobě. 
2. Vypůjčitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu půjčitele sbírkové 
předměty umístit na jiném než sjednaném místě, dle č.I/1, ledaže by to bylo nezbytné 
k odvrácení hrozící škody na sbírkových předmětech. 
3. Vypůjčitel se zavazuje zabezpečit vhodné klimatické podmínky v prostoru 
umístění. 
4. Vypůjčitel je povinen po dobu výpůjčky zajistit ochranu, bezpečnost a úplnost 
vypůjčených předmětů, včetně dodržování platných protipožárních předpisů. 
5. Vypůjčitel bere na vědomí, že zhotovování kopií a replik sbírkových předmětů či 
jejich použití k jakýmkoliv jiným účelům, než je uvedeno v čl. I/1 této smlouvy, podléhá 
písemnému souhlasu půjčitele. V opačném případě se jedná o porušení příslušných 
ustanovení zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
autorským právem a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
6. Vypůjčené předměty nemohou být fotografovány, filmovány ani jinak 
reprodukovány bez svolení půjčitele. 
7. Restaurátorské a konzervátorské práce mohou být prováděny jen se svolením 
půjčitele. 
8. Vypůjčitel ručí od okamžiku převzetí až do předání předmětů za jejich 
poškození, zničení nebo ztrátu. Tato odpovědnost je objektivní. Vypůjčitel se 
odpovědnosti nezbaví ani v případě, prokáže-li, že poškození, zničení nebo ztrátu 
předmětu nezavinil, a zavazuje se k úhradě vzniklé škody, přičemž výše vzniklé škody 
bude vyčíslena dle aktuálního znaleckého posudku zadaného půjčitelem. Úhradu za 
vypracování znaleckého posudku zajistí vypůjčitel. 
9. Poruší-li vypůjčitel tuto smlouvu, má půjčitel právo od této smlouvy odstoupit. 
Tímto není dotčeno právo půjčitele na náhradu škody. V takovémto případě má 
vypůjčitel povinnost vypůjčené předměty okamžitě vrátit. Z důvodů hodných zvláštního 
zřetele má vypůjčitel právo žádat, aby mu vypůjčené předměty byly vráceny před 
sjednanou lhůtou výpůjčky. 
10. Vypůjčitel je povinen neprodleně informovat půjčitele o všech skutečnostech, 
které se týkají změny stavu vypůjčených předmětů, zejména jejich poškozeni, zničení 
nebo ztráty a je povinen umožnit půjčiteli průběžnou kontrolu sbírkových předmětů a 
řídit se jeho připomínkami. 
11. Vypůjčitel prohlašuje, že sbírkové předměty budou umístěny v budově na adrese 
Purkyňova 105, 612 00 Brno, na kterou se vztahuje pojistná smlouva č. 0517891018 a 
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dodatek k této smlouvě, uzavřená mezi Technickým muzeem v Brně a Hasičskou 
vzájemnou pojišťovnou, a. s. (pojišťovna) a která se vztahuje i na zapůjčená umělecká 
díla a exponáty. 

 
čl. IV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnými dodatky, 
odsouhlasenými oběma smluvními stranami a podepsanými zástupci obou smluvních 
stran. 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení 
obdrží vypůjčitel a dvě vyhotovení půjčitel. 
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 

 
 
 

V Brně dne 10. 9. 2021    Ve Brně dne 10. 9. 2021 
 
 
 

…………………………….          ………………............... 
za půjčitele             za vypůjčitele 

PhDr. Lumír Poláček, CSc.     Ing. Ivo Štěpánek 
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PŘÍLOHA 1. Soupis zapůjčených nálezů 
 

Lokalita Evidenční číslo Předmět Cena 

  Sbírkový předmět 6000,- 

  Sbírkový předmět 10000,- 

  Sbírkový předmět 5000,- 

  Sbírkový předmět 5000,- 

  Sbírkový předmět 7000,- 

  Sbírkový předmět 2000,- 

  Sbírkový předmět 3000,- 

  Sbírkový předmět 1000,- 

  Sbírkový předmět 1200,- 

  Sbírkový předmět 1500,- 

  Sbírkový předmět 3000 

  Sbírkový předmět 3000 

  Sbírkový předmět 3000,- 

  Sbírkový předmět 3000,- 

  Sbírkový předmět 3000,- 

  Sbírkový předmět 3000,- 

  Sbírkový předmět 3000,- 

  Sbírkový předmět 1800,- 

  Sbírkový předmět 8000,- 

  Sbírkový předmět 4000,- 

  Sbírkový předmět 8000,- 

 
Celková cena zapůjčených předmětů:      84 500,-  

 
PŘÍLOHA 2. Předávací protokol 

 
Zapůjčené předměty převzal dne: 10. 9. 2021            xxx 
jméno a podpis přejímajícího pracovníka 
 
 
 
Zapůjčené předměty předal dne: 10. 9. 2021  xxx 
 
jméno a podpis předávajícího pracovníka 
 


