
SMLOUVA O VÝPŮJČCE č. HM/179/2022/CES
uzavřená podle § 2193 zákona 89/2012 Sb, občanského zákoníku

Smluvní strany:
I. Husitské muzeum v Táboře, IČO 00072486, nám. Mikuláše z Husí 44,390 01 Tábor, 

jehož jménem jedná Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., ředitel Husitského muzea v Táboře 
(dále jen půjčitel)

a

2. Prácheňské muzeum v Písku, IČO 00367851, Velké náměstí 114,397 24 Písek, 
jehož jménem jedná PhDr. Jiří Prášek, ředitel muzea
(název právnické osoby, IČO, adresa, statutární zástupce, příp. jméno a příjmení fyzické osoby)

(dále jen vypůjčiteí)

I.
Půjčitel tímto přenechává jmenovanému vypůjčiteli do bezplatné výpůjčky následující 
předměty, které jsou ve vlastnictví České republiky a ve správě půjčitele jako součást 
sbírky muzejní povahy, č. centrální evidence sbírek (CES): MTA/002-05-07/154002:

poř.
č.

evid. č. předmět ks pojistná
hodnota
v Kč

1. AP711 část bronzové pochvy 3 5 000
2. AP712 bronzové nákončí pochvy meče 1 3 000
3. b\P 831 zlomek čepele železného meče s odlomeným 

hrotem a rukojetí 1 2 000

4. AP 832 dvojbřitý železný meč s plochým řapem 1 5 000
5. ES 339 model kultovního vozíku ze Strettwegu 1 60 000

Celkem: 5 položek o 5 inventárních čísel a 7 kusech v celkové pojistné hodnotě 75 000 Kč. 
II.

Půjčitel přenechává vypůjčiteli výše uvedené předměty na dobu určitou, a to: 
od 25. 5. 2022 do 30. 9. 2022.

III.
Vvpůjčitel je oprávněn uvedené předměty užívat výhradně k následujícímu účelu: 
výstava „Keltové na jihu Boiohaema“, konané ve dnech od 3. 6. 2022 do 11. 9. 2022 
v Prácheňském muzeu v Písku.
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Vypůjčitel nesmí uvedené předměty použít pro jiný než sjednaný účel, ani je přenechat 
k užívání třetí osobě, s výjimkou specializované transportní firmy (je-li předmět od půjčitele 
k vypůjčiteli a zpět přepravován takovouto finnou).

IV.
Vypůjčitel nese veškeré náklady spojené s transportem předmětů zpět, jakož i veškeré 
náklady spojené s vystavováním a ochranou předmětů.

V.
Vypůjčitel se zavazuje, že splní následující podmínky:
1) Na předmětech nebudou prováděny žádné změny, ani úpravy (s výjimkou těch, které byly 
během uzavírané výpůjčky sjednány -  viz Záznam o předání a převzetí).
2) Předměty budou umístěny v prostředí odpovídajícím jejich významu a stavu.
3) Vypůjčitel zabezpečí předměty tak, aby nedošlo k jejich poškození, zničení nebo ztrátě. 
Vypůjčitel je povinen neprodleně informovat půjčitele o všech skutečnostech, které se týkají 
změny stavu vypůjčených předmětů, zejména o jejich poškození, zničení nebo ztrátě. 
Případné poškození, zničení nebo ztrátu vypůjčitel uhradí. V případě ztráty nebo zničení 
předmětu platí výše stanovená pojistná hodnota, v případě poškození jde o úhradu nápravy 
tohoto poškození vyčíslenou půjčítelem (maximálně ve výši stanovené pojistné hodnoty).
4) Bez souhlasu půjčitele nebudou předměty fotografovány, filmovány, ani nebudou 
pořizovány kopie těchto předmětů. Toto ustanovení se netýká bezpečnostní dokumentace 
výstavy či expozice a dále celkových záběrů výstavy či expozice, které vypůjčitel (příp. 
média) použije k propagaci příslušné výstavy či expozice.
5) Vypůjčitel jen povinen po dobu výpůjčky umožnit pověřeným pracovníkům půjčitele 
inspekci předmětů, kontrolu klimatických a světelných podmínek, způsobu instalace a 
bezpečnostních opatření.
6) PůjČitel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech (např. za účelem vystavování ve 
vlastních expozicích či výstavách) zkrátit dobu výpůjčky.

VI.
Zvláštní ujednání týkající se instalace a zabezpečení předmětů:
1) Podmínky instalace: zabezpečeno proti krádeži, neoprávněné manipulaci a poškození
2) Informace na popiskách: bude uvedeno, že půjěitelem je Husitské muzeum v Táboře
3) Světelné podmínky: standardní -  bez přímého slunečního osvitu a osvitu zdroji UV záření
4) Klimatické podmínky: standardní pro uměleckořemeslná díla ze dřeva a obrazy (max. rel. 
vlhkost vzduchu 45-55 %), ochrana před působením organických rozpouštědel, zplodin 
hoření (zákaz kouření) a ozónu
5) Zabezpečení: elektronické zastřežení objektu v době mimo provozní dobu, v provozní době 
dohled zaměstnanců nebo pověřených osob vypůjěitele
6) Pojištění: zajistí vypůjčitel
7) Zajištění transportu: zajistí vypůjčitel
8) Doprovod při transportu a dohled při instalaci: nepožaduje se
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VII,
Vypůjčitel se zavazuje vrátit předm ět}’ půjčiteii do konce výše uvedené doby. Výpůjční 
dobu lze případně prodloužit na základě písemné či telefonické žádosti vypůjčitele podané 
minimálně 14 dnů před koncem původně stanovené doby. Prodloužení nabývá účinnosti po 
podpisu půjčiteíe na dodatku k této smlouvě,

VIII.
Závěrečná ustanovení:
Vypůjčitel si je vědom, že jakékoliv nedodržení podmínek uvedených v této smlouvě je 
důvodem k požadavku půjčitele vrátit předměty před uplynutím výše uvedené doby.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž vypůjčitel obdrží jeden výtisk a 
půjčitel dva výlisky. Nedílnou součástí smlouvy je Záznam o předání a převzetí půjčovaných 
předmětů.

V Táboře dně 23. 5. 2022 V Písku dne 7 5 *05* 2022

d  z  £
cl 

Mgr. Jakub Sm rčka, Th.D .
ředitel Husitského muzea v Táboře

-------- ——--- -—--------- ----

(podpis a razítko vypůjčitele)(podpis a razítko půjčitele)
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