
 

 

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 

Smlouva o výpůjčce 
č. SOV-VS-23-2022 

mezi: 
 

1. Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 
 se sídlem: Horní nám. 2, 755 01 Vsetín 
 IČ: 00098574 
 bankovní spojení: 3136-851/0100 
 zastoupeno: ředitelem Ing. Tomášem Vitáskem 

za muzeum předala: Mgr. Olga Méhešová 
 (dále jen „půjčitel“)  

 
a 

2.      Obec Velké Karlovice 
 se sídlem: Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice 
  IČO: 00304417 
 bankovní spojení: 1765312369/0800  
 zastoupeno: starostou obce Miroslavem Koňaříkem 

za instituci muzeum převzala: Ing. Soňa Kollandová 
 (dále jen „vypůjčitel“) 

 
 

Čl. I. 
Předmět a účel výpůjčky 

1. Předmětem výpůjčky jsou předměty uvedené v příloze č. 1 této smlouvy o výpůjčce pro: účely výstavní – výstava 
o tvorbě Mistrů ze Soláně (25. 6. – 31. 7. 2022). 

2.  Touto smlouvou půjčitel přenechává do bezplatného užívání vypůjčiteli předměty uvedené v odstavci prvním     a 
vypůjčitel je do bezplatného užívání přijímá.  

 
Čl. II. 

Doba výpůjčky 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou: od 22. 6. do 2. 8. 2022. 
 

 
Čl. III. 

Práva a povinnosti půjčitele a vypůjčitele  
1. Vypůjčitel nebude na předmětu výpůjčky provádět žádné úpravy, ani s ním nebude manipulovat tak, aby došlo 

k jakémukoli poškození. Vypůjčitel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit půjčiteli nezbytnost provedení 
oprav nebo úprav předmětu výpůjčky. 

2. Předmět výpůjčky bude umístěn v prostředí odpovídajícím jeho významu, v souladu s účelem výpůjčky. 
3. Budou učiněna dostatečná bezpečnostní a ochranná opatření předmětu výpůjčky, aby nedošlo k jeho odcizení,      

či poškození. Předmět výpůjčky bude vystaven tak, aby intenzita osvětlení nepřekročila 150 luxů, při vlhkosti 55 
+/-5 % a teplotě 20 +/-2 °C. Vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli prohlídku předmětu výpůjčky, a to kdykoli o to 
půjčitel požádá.   

4. Vypůjčitel je povinen pojistit sbírkové předměty do výše pojistných cen. Vypůjčitel odpovídá za jakékoliv poškození, 
znehodnocení, zkázu nebo ztrátu předmětu výpůjčky. Odpovědnost vzniká okamžikem fyzického převzetí 
vypůjčené věci a trvá až do okamžiku vrácení.  

5. Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání jiné právnické či fyzické osobě, ani jej použít jako 
zástavu. 
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PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

6. Předmět výpůjčky nebude použit na jiný než sjednaný účel a nebude bez souhlasu půjčitele komerčně fotografován 
či filmován. Vypůjčitel se zavazuje, že ve všech tiskovinách, dokumentaci a při propagaci výstavy bude uvedena 
spoluúčast Muzea regionu Valašsko, příspěvková organizace, a že půjčiteli bezplatně dodá                2 katalogy, 2 
plakáty a 2 pozvánky na výstavu. Na popiscích zapůjčených obrazů bude ve výstavě uveden původ děl: sbírka 
Muzea regionu Valašsko, pracoviště Vsetín.   

7. Předmět výpůjčky bude v dohodnutém termínu vrácen, popřípadě vypůjčitel písemně požádá nejpozději 14 dní 
před uplynutím termínu o prodloužení výpůjčky. 

8. Půjčitel má právo z vážných důvodů zkrátit dobu výpůjčky. Důvodem je nedodržení smluvních podmínek 
vypůjčitelem, zejména způsobu uložení předmětu výpůjčky, manipulace s ním či účelu použití. 

9. Obvyklé náklady spojené s užíváním věci nese vypůjčitel ze svého. 
10. Dopravní náklady (včetně obalového materiálu) související s převozem předmětů do prostor vypůjčitele a zpět do 

prostor půjčitele hradí vypůjčitel. 
 

Čl. IV. 
Ostatní ujednání 

1.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

2.  Smlouvu lze změnit pouze vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.  

3.  Veškeré právní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 

Čl. V. 
Závěrečná ujednání 

1.  Vypůjčitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy.  
2.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem předání 

předmětu výpůjčky. 
3.  Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že 

tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vsetíně dne 15. 6. 2022                   Ve Velkých Karlovicích dne  
 
 
 
za půjčitele:      za vypůjčitele: 
 
 
 
 
...............................................................                  …….….…...................................................................…. 
          Ing. Tomáš Vitásek, ředitel                                                          Miroslav Koňařík, starosta 
     Muzeum regionu Valašsko, p. o.                                              Obec Velké Karlovice 
                                         

        


