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Smlouva o výpůjčce uměleckého díla 
 

 

Smluvní strany 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384   

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem  

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu 14606011/0710  

 

 (dále jen jako „půjčitel“ na straně jedné) 

 

a 

 

Statutární město Ostrava 

se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

zastoupeno: Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D., náměstkem primátora 

IČO: 00845451 

DIČ: CZ00845451 (statutární město Ostrava je plátcem DPH) 

 

(dále jen jako „vypůjčitel“ na straně druhé) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o výpůjčce dle § 2193 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“):  

 

 

 

Obsah smlouvy 

 

I. Předmět smlouvy  

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek půjčitele přenechat vypůjčiteli umělecké dílo - 14 ks ozdobných 

monochromních vitráží autora Oldřicha Vašici s motivy z dějin Ostravy, které tvořily výplně čelní 

stěny budovy žst. Ostrava hl.n. (dále jen „předmět výpůjčky“) do dočasného bezplatného užívání.  

2. Účelem výpůjčky je dočasné umístění předmětu výpůjčky ve vhodných reprezentativních prostorách 

objektu pavilonu „G“ nacházejícího se v areálu Černá louka, a to za účelem jeho zpřístupnění 

veřejnosti – vystavování. 

3. Přesný termín předání předmětu výpůjčky do dispozice vypůjčitele bude sjednán smluvními stranami 

po uzavření této smlouvy. Vypůjčitel převezme od půjčitele předmět výpůjčky na základě 

předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu 

bude i fotodokumentace stavu předmětu výpůjčky. 

 

 

II. Prohlášení půjčitele a vypůjčitele 

 

1. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky je vlastnictvím České republiky v právu hospodařit 

půjčitele a půjčitel je oprávněn ho přenechat k užívání vypůjčiteli. 

2. Smluvní strany prohlašují, že užití předmětu výpůjčky dle této smlouvy je v souladu se zákonnou 

licencí dle § 38 zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Smluvní strany prohlašují, že skutečný stav předmětu výpůjčky bude zjištěn na základě prohlídky 

při jeho převzetí a bude popsán v předávacím protokolu dle článku I. bodu 3. této smlouvy. Obě 

smluvní strany prohlašují, že vizuální prohlídkou není možné zjistit případné skryté vady, vady 

materiálu, speciální vlastnosti, apod. 

4. Vypůjčitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn předmět výpůjčky přenechat 

jiné osobě bez svolení půjčitele. 

5. Půjčitel prohlašuje, že přenechává předmět výpůjčky vypůjčiteli ve stavu způsobilém k užívání dle 

této smlouvy a dále prohlašuje, že způsobí-li škodu vada předmětu výpůjčky, kterou půjčitel zatajil, 

nahradí vypůjčiteli škodu z toho vzniklou. 

 

 

III. Podmínky výpůjčky 

 

1. Půjčitel přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky k užívání na dobu 50 ti let ode dne jeho 

protokolárního převzetí.  

2. Předmět výpůjčky může být vypůjčitelem užit jen k účelům uvedeným v této smlouvě. 

3. Půjčitel tímto vypůjčitele poučuje, že předmět výpůjčky je vyroben ze skla a je tedy křehký a při 

manipulaci a jeho následném užívání musí vypůjčitel postupovat s náležitou  péčí, aby nedošlo k jeho 

poškození či zničení. V případě jeho zničení či poškození se vypůjčitel zavazuje k náhradě škody, 

která tímto vznikne. 

4. Vypůjčitel tímto výslovně prohlašuje, že poučení uvedené v čl. III. bod 2., bere na vědomí 

a prohlašuje, že je mu známo jak s předmětem výpůjčky manipulovat a užívat jej tak, aby nedošlo 

k jeho poškození a zničení.  

5. Vypůjčitel je povinen vrátit předmět výpůjčky ve stavu, v jakém jej převzal. O vrácení předmětu 

výpůjčky sepíší obě strany předávací protokol, podepsaný oběma smluvními stranami. Veškeré 

náklady spojené s vrácením předmětu výpůjčky půjčiteli, nese vypůjčitel. 

6. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky pojistit proti obvyklým rizikům na celou dobu výpůjčky, 

tedy od okamžiku převzetí předmětu výpůjčky do jeho odevzdání zpět půjčiteli. V případě porušení 

této povinnosti kdykoli v průběhu trvání výpůjčky je půjčitel oprávněn okamžitě odstoupit od této 

smlouvy s účinností ke dni doručení písemného odstoupení od smlouvy vypůjčiteli. Rovněž 

se vypůjčitel zavazuje k úhradě veškerých nákladů spojených s přesunem předmětu výpůjčky, 

s instalací předmětu výpůjčky a s údržbou předmětu výpůjčky. Před předáním předmětu výpůjčky 

vypůjčiteli, předloží vypůjčitel půjčiteli doklad o pojištění předmětu výpůjčky na částku v minimální 

výši 2.600.000,00 Kč, což je, dle znaleckého posudku zpracovaného za účelem stanovení hodnoty 

předmětu výpůjčky, jeho hodnota. Vypůjčitel se zavazuje ke sjednání vinkulace pojistného plnění 

ve prospěch půjčitele. 

 

 

IV. Ukončení smlouvy 

 

1. Tato smlouva může být ukončena kdykoliv písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Půjčitel má právo se domáhat vrácení předmětu výpůjčky bezodkladně v případě, že je předmět 

výpůjčky užíván v rozporu s podmínkami této smlouvy, v případě předčasného ukončení této 

smlouvy a dále v případě, že půjčitel potřebuje předmět výpůjčky nevyhnutelně dříve z důvodu, který 

nemohl při uzavření této smlouvy předvídat. 

3. Vypůjčitel není oprávněn užívat předmět výpůjčky za jiným účelem než sjednaným v této smlouvě. 

Pokud vypůjčitel užívá předmět výpůjčky k jinému účelu, než k jakému mu byl dán do užívání, je 

povinen jej na žádost půjčitele bezodkladně vrátit. 

4. Smluvní strany sjednávají rovněž možnost výpovědi této smlouvy kteroukoli smluvní stranou 

s délkou výpovědní doby v délce trvání 3 měsíce.  
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V. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem 

převzetí předmětu výpůjčky vypůjčitelem, kterému bude předcházet okamžik zveřejnění smlouvy 

v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou účinnosti této smlouvy je její 

zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bezprostředně po jejím 

uzavření zveřejní v registru smluv vypůjčitel. 

2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody 

obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí  

a na důkaz toho připojují své podpisy. 

4. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží půjčitel 

a jedno vyhotovení vypůjčitel. 

5. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy na straně vypůjčitele rozhodla rada města dne 

31. 05. 2022 usnesením č. 09548/RM1822/150. 

 

 

 

 

 

V Praze dne:      V Ostravě dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za půjčitele:      Za vypůjčitele: 

 

  

Bc. Jiří Svoboda, MBA     Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D 

generální ředitel                               náměstek primátora 

       

 


