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M U Z E U M
„ivske náměstí 1700/68 

110 00 Praha 1

NÁRODNÍ
MUZEUM

Národní muzeum
se sídlem Václavské náměstí 68,115 79 Praha 1
jehož jménem jedná Mgr. Martin Sekera, Ph.D., pověřený řízením Historického muzea 
IČ: 00023272 DIČ:CZ00023272
Kontaktní osoba: PhDr. Pavel Sankot, email: pavel.sankot@nm.cz, tel.: 224 497 322 
(dále jen „půjčitel")

a

Prácheňské muzeum v Písku
se sídlem: Velké náměstí 114, 397 01 Písek 
zastoupené PhDr. Jiřím Práškem, ředitelem 
IČ:00367851
(dále jen „vypůjčitel")

uzavírají tuto

SMLOUVU O VÝPŮJČCE č. 220471
dle ustanovení § 2193 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Půjčitel svěřuje touto smlouvou vypůjčiteli sbírkové předměty ve vlastnictví České 
republiky, se kterým má příslušnost hospodařit na základě zákona č.219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění a 
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění, uvedené 
v seznamu vypůjčených předmětů, který je nedílnou součástí této smlouvy, pod 
pořadovým číslem 1 - 33 v celkové pojistné hodnotě 1 431 000 Kč, a to za účelem 
vystavení na výstavě „Keltové na jihu Boiohamea" konané od 3. 6. 2022 do 11. 9. 2022.

2. Vypůjčitel není oprávněn bez písemného souhlasu půjčitele s vypůjčenými předměty 
jakýmkoliv způsobem disponovat mimo účel stanovený v odstavci 1 tohoto článku, 
zejména je nesmí přemisťovat, přenechat k užívání třetí osobě, provádět na nich 
konzervátorské či restaurátorské zásahy, pořizovat jejich kopie (odlitky), fotografovat a



filmovat je, nebo umožnit fotografování a filmování jinému s výjimkou pořizování 
celkových záběrů instalace výstavy a návštěvníků a pro dokumentační a propagační účely.

Článek 2 
DOBA VÝPŮJČKY

1. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou od 20. 5. 2022 do 30. 9. 2022.
2. Půjčitel má právo z vážných důvodů zkrátit dobu výpůjčky. Vážným důvodem je především 

vlastní potřeba půjčitele, nepředvídané zhoršení fyzického stavu předmětů, nebo 
nedodržení smluvních podmínek vypůjčitelem. V takovém případě není půjčitel povinen 
uhradit vypůjčiteli případnou škodu či náklady s tím spojené.

3. Oznámení o zkrácení doby výpůjčky učiní půjčitel písemně. Je-li důvodem vlastní potřeba 
půjčitele, půjčitel oznámí vypůjčiteli nový termín ukončení doby výpůjčky nejméně 15 
pracovních dnů předem. Je-li důvodem nepředvídané zhoršení fyzického stavu předmětů 
nebo nedodržení smluvních podmínek vypůjčitelem, může půjčitel vyžadovat okamžité 
vrácení vypůjčeného předmětu.

4. Vypůjčitel nemá v žádném případě právo vypůjčené předměty zadržovat, jestliže byl 
vyzván k jejich vrácení.

5. O případné prodloužení doby výpůjčky musí vypůjčitel požádat půjčitele písemně nejméně 
patnáct pracovních dnů před původně stanoveným datem ukončení výpůjčky. Je však 
výhradně věcí půjčitele, zda žádosti vyhoví. Prodloužená doba výpůjčky se stanoví 
písemným dodatkem k této smlouvě.

Článek 3
POJIŠTĚNÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vypůjčitel je povinen zacházet s vypůjčenými předměty po celou dobu výpůjčky 
s maximální péčí a učinit všechna opatření tak, aby zabránil jakémukoliv poškození, zničení 
nebo ztrátě.

2. Vypůjčitel odpovídá za vypůjčené předměty po celou dobu výpůjčky do výše jejich 
pojistné ceny a je povinen případnou škodu půjčiteli uhradit.

3. Dojde-li k jakékoliv škodě, je vypůjčitel povinen okamžitě informovat půjčitele písemnou 
formou. V tomto případě stanoví půjčitel další postup, který je pro vypůjčitele závazný.

Článek 4
PŘEPRAVA A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU

1. Přepravu vypůjčovaných předmětů na místo určení a zpět k půjčiteli nebo na místo, které 
půjčitel určí, není-li v článku 6 uvedeno jinak.

2. Vypůjčované předměty budou doprovázeny při přepravách odborným pracovníkem 
půjčitele. Přesný termín a hodinu vrácení se vypůjčitel zavazuje domluvit s půjčitelem 7 dní 
před předáním. Vypůjčitel vrátí vypůjčené předměty formou osobního předání, nebude-li 
stanoveno jinak.



3. Při předání předmětů mezi půjčitelem a vypůjčitelem a při zpětném převzetí předmětů 
mezi vypůjčitelem a půjčitelem bude vyhotoven písemný záznam. Dojde-li se souhlasem 
půjčitele k předání předmětů dalšímu vypůjčiteli, bude mu přítomen pověřený pracovník 
půjčitele. Přitom bude sepsán protokol o předání předmětů, z něhož musí být zřejmé, 
v jakém stavu jsou předměty předávány a od kdy za ně přebírá odpovědnost další 

vypůjčitel.
4. V případě předem nevyjednaného opoždění při vrácení výpůjčky bude vypůjčitel povinen 

zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 1 %  z celkové pojistné ceny vypůjčených předmětů 
za každý započatý den prodlení.

Článek 5

BEZPEČNOSTNÍ, KLIMATICKÉ A SVĚTELNÉ PODMÍNKY
1. Vypůjčitel je povinen zajistit po celou dobu výpůjčky ochranu vypůjčených předmětů, jejich 

bezpečné uložení a při vystavení takovou formu instalace, která odpovídá charakteru 

předmětů.
2. Půjčitel má právo určit způsob instalace předmětů a vyslat v odůvodněných případech 

pověřené pracovníky k odbornému dohledu při instalaci předmětů na náklady vypůjčitele.
3. Prostor, ve kterém budou vypůjčené předměty umístěny, musí mít stabilní klimatické 

podmínky dle specifikace v článku 6 této smlouvy.
4. Vypůjčitel je povinen zajistit, aby prostor, kde budou předměty umístěny, byl zajištěn 

elektronickým zabezpečovacím systémem a nepřetržitou fyzickou ostrahou.
5. Předměty, jejichž materiálem je papír nebo jiné organické a citlivé materiály nesmí být 

vystaveny působení denního světla. Hladina umělého světla nesmí překročit 50 luxů.

6. Vypůjčitel je povinen po celou dobu výpůjčky umožnit pověřeným pracovníkům půjčitele 
inspekci vypůjčených předmětů, kontrolu bezpečnostních opatření, způsobu instalace a 
kontrolu dodržování klimatických a světelných podmínek.

Článek 6
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Při vystavení či jakékoliv jiné prezentaci vypůjčených předmětů včetně jejich 
reprodukování v publikacích a dalších tiskovinách musí být formulace, že se jedná o 

předměty ze sbírky Národního muzea.
2. Půjčitel uděluje vypůjčiteli jednorázový souhlas se zveřejněním v monografii, katalogu a 

průvodci k výstavě. Vypůjčitel předá půjčiteli dva výtisky všech tiskovin, budou-li takové 
k výstavě vydány, pro dokumentační účely NM na adresu: Mgr. Žaneta Procházková, 

Národní muzeum, Vinohradská 1, 110  00, Praha 1.
3. Nedodá-li objednatel uvedené výtisky v termínu do 30.9. 2022 nebo poruší smlouvu (např. 

užitím fotografie jiným způsobem či častěji, než je sjednáno), bude proti němu 

postupováno podle platných právních norem.



4. Poruší-li objednatel podmínky reprodukce nebo neuvede-li u reprodukce požadované 
označení předmětů, sjednává se smluvní pokuta 5.000 Kč za každé nepovolené užití 
reprodukce.

5. Vypůjčené předměty budou baleny půjčitelem a transportovány vypůjčitelem.
6. Specifikace klimatických podmínek:

• teplota 18°C±2°C, relativní vlhkost 50%±5%

Článek 7
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu 
oběma smluvními stranami náleží dva stejnopisy půjčiteli a jeden vypůjčiteli.

2. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne V Písku dne

pověřený řízením Historického muzea

NÁRODNÍ MUZEUM
-6- Václavské náměstí 1700/68

110 00 Praha 1

1Č 00023272, D lC  CZOOO23272



Seznam vypůjčených předmětů smlouvy o výpůjčce č. 220471

Specifikace zapůjčených sbírkových předmětů

Seznam archeologických nálezů z Hradiště u Písku - pojistné ceny

1) Hl-508204 zlatá náušnice 300 000.-
2) Hl-508205 zlatá náušnice 300 000.-
3) Hl-201827 bronzová zobákovitá konvice 300 000.-
4) Hl-201828 bronzová mísa 150 000.-
5) Hl-508269 ucho zobákovitá konvice 40 000.-
6) Hl-508158 bronzové středové kování faléry 30 000.-
7) Hl-508159 část bronzové falérky se středovou kuželkou 10 000.-
8) Hl-508160 část bronzové falérky se středovou kuželkou 10 000.-
9) Hl-508161 část bronzové falérky se středovou kuželkou 10 000.-
10) Hl-508162 část bronzové falérky se středovou kuželkou 10 000.-
11) Hl-508163 bronzová falérka se středovou kuželkou 30 000.-
12) Hl-508164 bronzové rourkovité kování 20 000.-
13) Hl-508165 bronzové rourkovité kování 20 000.-
14) Hl-508166 bronzová kuželka se železným trnem 10 000.-
15) Hl-508167 bronzová kuželka se železným trnem 10 000.-
16) Hl-508168 bronzová kuželka se železným trnem 5 000.-
17) Hl-508169 bronzový hřeb 5 000.-
18) Hl-508170 bronzový hřeb 5 000.-
19) Hl-508171 bronzový hřeb 5 000.-
20) Hl-508172 bronzový hřeb 5 000.-
21) Hl-508173 bronzový hřeb 5 000.-
22) Hl-508174 bronzový hřeb 5 000.-
23) Hl-508175 bronzový hřeb 5 000.-
24) Hl-508176 bronzový hřeb 5 000.-
25) Hl-508177 bronzový hřeb 5 000.-
26) Hl-508178 zlomek bronzové falérky 2 000.-
27) Hl-508179 bronzová faléra 30 000.-
28) Hl-508180 bronzová faléra 30 000.-
29) Hl-508181 zlomek bronzové faléry 5 000.-
30) Hl-508182 zlomek bronzové faléry 2 000.-
31) Hl-508183 zlomek bronzové faléry 2 000.-
32) Hl-26024 zlomky bronzové čtyřspirálové spony 20 000.-
33) Hl-77014 bronzový náramek 20 000.-


