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SMLOUVA O VÝPŮJČCE
dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Lesy České republiky s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený: , ekonomickým náměstkem oblastního ředitelství Jižní 
Čechy fvtx zák-Iode? -povčVaiAt <&■ 41- 4• 'Zxszrf

(dále jako „půjčiíeF) na straně jedné

a

Prácheňské muzeum v Písku
se sídlem Velké náměstí 114, 397 01 Písek 
IČO: 00367851
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, 
vložka 433
zastoupený: PhDr. Jiřím Práškem, ředitelem muzea 

(dále jako „vypůjči tet) na straně druhé

(půjčitel a vypůjčitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 
strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o výpůjčce (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět výpůjčky 

Předmětem výpůjčky jsou následující sbírkové předměty:
1. Lovecká perkusní puška lks, inv.č. HM 234, tržní hodnota: 30 000,- Kč bez DPH
2. Lovecká kulovnice s osmihrannou hlavní lks, inv.č. HM 282, 

tržní hodnota: 50 000,- Kč bez DPH
3. Kuše - replika lks, inv.č. 15/66, tržní hodnota: 10 000,- Kč bez DPH
4. Prachovnice z rohoviny, zdobená loveckými motivy lks, inv.č. HM 22, 

tržní hodnota: 12 000,- Kč bez DPH



II.
Účel výpůjčky

Půjčitel potvrzuje, že si vypůjčil za účelem výstavním sbírkové předměty uvedené v odst. I.

III.
Doba trvání výpůjčky

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, od oboustranného podpisu smlouvy do 31. 12. 2023.

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.

3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká jednostrannou výpovědí od smlouvy pro její 

podstatné porušení druhou smluvní stranou stím, že podstatným porušením smlouvy 

se rozumí zejména porušování ustanovení z této smlouvy, výpovědně doba v tomto případě 

nesmí přesáhnou 1 rok.

IV.
Závazky smluvních stran

1. Půjčitel potvrzuje, že si vypůjčil za účelem výstavním sbírkové předměty uvedené v odst. I.
2. Půjčitel se zavazuje že splní uvedené podmínky zápůjčky:

a) Na sbírkových předmětech nebudou prováděny žádné změny ani opravy.
b) Sbírkové předměty budou umístěny v prostředí odpovídajícím jejich významu a stavu.
c) Budou učiněna dostatečná bezpečnostní, klimatizační, příp. další opatření, aby nedošlo 

k poškození nebo ztrátě sbírkových předmětů.
d) Sbírkové předměty budou na náklad půjčitele ve stanoveném termínu a předem 

dohodnutým způsobem neporušené vráceny.
e) Sbírkové předměty nebudou použity pro jiný než sjednaný účel a nebudou v době 

zápůjčky zapůjčeny jinému uživateli.
f) Sbírkové předměty nebudou bez souhlasu vypůjčitele fotografovány, filmovány, popř. 

s nimi nebude jinak manipulováno.
g) Půjčitel se zavazuje k odstranění škody, resp. k úhradě škod jím prokazatelně zaviněných 

( nebo vzniklých po celou dobu zápůjčky), svým nákladem; rovněž v případě ztráty či 
odcizení sbírkového předmětu.

h) Dopravu k půjčiteli a při vrácení od vypůjčovatele zajišťuje na svůj náklad a nebezpečí 
vypůjčitel.

i) Půjčitel se zavazuje umožnit kontrolu stavu zapůjčených sbírkových předmětů na místě 
a respektovat pokyny odpovědného zástupce vypůjčovatele na základě zjištěného 
konkrétního stavu.
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3. Půjčitel se zavazuje vypůjčené sbírkové předměty vrátit ve stanovené době, tj. do 
31.12.2023, popřípadě požádá písemně o prodloužení výpůjčky nejpozději 14 dní před 
termínem vrácení. Prodloužení výpůjčky bude provedeno na základě řádně sepsané 
smlouvy o výpůjčce, podepsané oběma smluvními stranami.

V.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 

i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 

ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 

(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 

nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona ě. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 

odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona ě. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 

jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních 

předpisů.

3. Půjčitel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, 

s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal/y závazek vymezovat se proti jakémukoli 

protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil/y postupy k prevenci a odhalování takového 

jednání.

VI.
Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami.
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3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 

smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouvaje vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 

podpisy.

•? i
V Českých Budějovicích, dne V Písku, dne

Za půjčitele: Za vypůjčitele:

Oblastního ředitelství Jižní Čechy
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