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Smlouva o výpůjčce
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2193 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Nadace Masarykovy dělnické akademie

se sídlem: Hybernská 7, 110 00 Praha

IČ:2576335)

zastoupena předsedou správní rady Nadace MDA

(dále jen půjčitel) na straně jedné

a

Moravské zemské muzeum

se sídlem: Zelný trh č. 6, 65937 Brno

IČ: 00094862, DIČ: CZ00094862

zastoupena na základě pověření ze dne 18. 12.2018 ředitelem

Uměnovědného muzea MZM

kontaktní osoba:

(dále jen vypůjčitel) na straně druhé

I.

Předmět a účel výpůjčky

1. Půjčitel přenechává k dočasnému bezplatnému užívání vypůjčiteli movité veci

specifikované v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen

předměty výpůjčky), o celkové odhadní ceně Vypůjčitel předmět

výpůjčky za podmínek dále v této smlouvě uvedených do užívání přijímá.

II.
Doba a místo plnění

1. Výpůjčka se sjednává na dobu neurčitou počínaje dnem předání předmětu

výpůjčky vypůjčiteli. Půjčitel se zavazuje, že předmět výpůjčky vypůjčiteli předá

do šedesáti (60) dnů po uzavření této smlouvy.
.J Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí

kterékoliv ze smluvních stran, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta se sjednává

v délce šesti (6) měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé

3.

smluvní

Místem

straně.

předání a místem převzetí předmětů výpůjčky je sídlo půjčitele. Předání

předmětů výpůjčky vypůjčiteli a jejich zpětné převzetí půjčitelem bude potvrzeno

v protokolu o výpůjčce podpisy obou smluvních stran.
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III.

Účel a podmínky výpůjčky

1. Vypůjčitel si předměty výpůjčky půjčuje za účelem prezentačního využití a získání

digitalizátů předmětů výpůjčky.

2. Přepravu předmětů výpůjčky z prostor půjčitele do prostor vypůjčitele a zpět obstará

na svůj náklad a nebezpečí vypůjčitel.

3. Vypůjčitel je povinen zajistit po celou dobu výpůjčky ochranu a bezpečnost předmětů

výpůjčky.

4. Vypůjčitel je oprávněn dle vlastního uvážení prezentovat předměty výpůjčky (zejména

ve výstavě, propagačních materiálech, katalozích, odborných publikacích) a za tímto

účelem bezúplatně pořídit a užít reprodukce předmětů výpůjčky.

5. Vypůjčitel je povinen v případě jakékoliv prezentace uvádět původ předmětů

výpůjčky, tj. označení půjčitele v podobě: Nadace Masarykovy dělnické akademie.

6. Na předmětech výpůjčky nesmí být činěny žádné úpravy ani restaurátorské zásahy.

7. Zvláštní podmínky výpůjčky: Vypůjčitel se zavazuje bezúplatně provést odbornou

digitalizaci vypůjčených předmětů a předat půjčiteli digitalizáty ve formě TIFF na

nosici CDIDVD nejpozději k datu vrácení výpůjčky. Vlastníkem práv k

digitalizovaným datům ajejich materiálním substrátům je půjčitel.

IV.

Odpovědnost za škodu

1. Vypůjčitel je odpovědný za škodu vzniklou na předmětech výpůjčky po dobu trvání

výpůjčky, a to i tehdy, jestliže ke škodě došlo bez jeho zavinění. Tato odpovědnost se

vztahuje ke všem rizikům, včetně přírodních katastrof a klimatických vlivů, nebo

jinému zásahu vyšší moci. Odpovědnost vzniká okamžikem fyzického převzetí

předmětu výpůjčky vypůjčitelem a trvá až do jeho fyzického předání zpět půjčiteli.

2. Vypůjčitel je povinen předměty výpůjčky chránit před poškozením, ztrátou nebo

zničením. V případě, že by došlo k jakékoliv změně stavu, poškození, zničení nebo

ztrátě předmětů výpůjčky, v době od předání předmětů výpůjčky vypůjčiteli do vrácení

předmětů výpůjčky půjčiteli, musí vypůjčitel bezodkladně informovat půjčitele. V

případě změny stavu nebo poškození předmětů stanoví půjčitel písemně další postup,

který je pro vypůjčitele závazný.

3. Výše případné škody závisí na charakteru poškození a nákladech spojených

s odstraněním škod (restaurování). V případě zničení nebo ztráty předmětů uhradí

vypůjčitel náhradu ve výši aktuální odhadní ceny předmětů.

4. Půjčitel si vyhrazuje právo kontroly předmětů výpůjčky stanoveného touto smlouvou po

celou dobu trvání výpůjčky. Kontrola a její četnost bude stanovena podle okamžité

potřeby.

V.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každý s platností originálu,

z nichž vypůjčitel obdrží po dvou a půjčitel po dvou vyhotoveních.

2. Veškeré změny a dodatky této smlouvy lze provést pouze číslovanými písemnými

dodatky přijatými oběma smluvními stranami.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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4. Smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy toho, že dle zákona Č. 340/2015 Sb. o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (dále jen zákon), nabývá tato smlouva účinnosti až registrací v registru

smluv. Vypůjčitel se zavazuje neprodleně po uzavření této smlouvy její elektronický

obraz textového obsahu v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat podle

ustanovení § 5 odst. 5 zákona zveřejnit v registru smluv vyjma důvěrných informací

ve smyslu ust. § 9 odst. 1 písmo a) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírkových

předmětů, tedy vyjma informací, které by mohly ohrozit zapůjčované/á dílo/a

/sbírkové předměty/ nebo být návodné ke krádeži, vloupání či jinému útoku proti

tomuto majetku. Smluvní strany prohlašují, že za informace, jež by měly být

anonymizovány nebo vyloučeny ze zveřejnění, dle předchozí věty považují: seznam

sbírkových předmětů - příloha Č. 1, hodnota výpůjčky, informace o přepravě.

5. Smluvní strany prohlašují, že pokud si v souvislosti s plněním povinností dle této

smlouvy poskytly či poskytnou osobní údaje fyzických osob, zavazují se s těmito

osobními údaji nakládat a tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro plnění povinností

dle této smlouvy a v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními

předpisy o ochraně osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o

zrušení směrnice 95/46/EC ("GDPR").

6. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Ve věcech výslovně

neupravených platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a souhlasí

s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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