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SMLOUVA O VÝPŮJČCE MOVITÝCH VĚCÍ - PŘEDMĚTŮ ZE SBÍRKY MUZEA CHEB 

Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje  
Číslo smlouvy: 

I. 
Účastníci smlouvy 

PŮJČITEL: 

Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje 

se sídlem: 
zastoupené: 

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb 
Ing. Martinou Kulovou  

IČO: 00074276 
DIČ:  CZ 00074276 
tel.:   +420 739322499 
E-mail:   sekretariat@muzeumcheb.cz 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
č.ú.:   43-6259620257/0100 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:   Ing. Martina Kulová, 
ředitelka Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje 

VYPŮJČITEL: 

se sídlem: 
zastoupené:
IČO: 
DIČ: 
tel: 
fax: 
E-mail:
Bankovní spojení: 
č.ú.:  

Uvedení účastníci smluvního vztahu uzavírají tímto podle občanského zákoníku v platném znění následující: 

SMLOUVU O VÝPŮJČCE. 

II. 
Předmět a účel výpůjčky 

2.1 Půjčitel se zavazuje bezplatně přenechat vypůjčiteli k užívání předměty sbírkového či mobiliárního fondu 
specifikované blíže v příloze č. 1 této smlouvy. Vypůjčiteli na základě této smlouvy vzniká právo věc po 
dohodnutou dobu bezplatně užívat.  

2.2 Věci budou poskytovány vypůjčiteli výhradně za účelem: 
Vypůjčitel není oprávněn věc užívat pro jiné účely.  
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III. 
Doba a místo výpůjčky 

IV. 
Práva a povinnosti vypůjčitele 

4.1 Vypůjčitel 
• a/ prohlašuje, že má uzavřenu
• b/ zavazuje se bez odkladu po podpisu smlouvy uzavřít

pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu výpůjčky, a to jak na škodu způsobenou 
vypůjčitelem, tak i na škodu způsobenou třetí osobou, po dobu z hřebíku na hřebík.
Maximální roční limit plnění z jedné a všech škod nastalých v průběhu pojistného roku musí činit alespoň 90% 
pojistné hodnoty věci sjednané mezi účastníky a uvedené v příloze č. 1, tj. předmět výpůjčky. 

4.2 O předání vypůjčených věcí bude sepsán protokol o předání a převzetí předmětu výpůjčky, který je nedílnou 
součástí smlouvy o výpůjčce. 

4.3 Vypůjčitel nesmí vypůjčené věci dále půjčovat ani přenechat k užívání jinému a smí je využívat výhradně 
k účelu stanovenému v těchto výpůjčních podmínkách v čl. II, odst. 2.2. Vypůjčitel je povinen věci vrátit 
nejpozději do konce doby, na kterou byla výpůjčka sjednána, dle čl. III, odst. 3.1 smlouvy o výpůjčce. 

4.4 Vypůjčitel je povinen po celou dobu výpůjčky zajistit ochranu a bezpečnost vypůjčených věcí a od doby 
jejich převzetí ručí půjčiteli za škody vzniklé poškozením, znehodnocením, ztrátou či odcizením, a to do výše 
ceny věcí stanovené půjčitelem v příloze č. 1. 

4.5 Vypůjčitel nesmí po celou dobu výpůjčky provádět na věcech žádné zásahy bez souhlasu půjčitele. 

4.6 Vypůjčitel je ve vztahu k předmětu výpůjčky oprávněn publikovat odborné informace o vypůjčených věcech 
či pořízené fotografie těchto věcí, souvisejících s účelem výpůjčky, v propagačních a odborných tiskovinách, a to 
výhradně s předchozím souhlasem a autorizací půjčitele. Vypůjčitel je zejména povinen zabránit tomu, aby 
fotografická či jiná audiovizuální vyobrazení předmětu výpůjčky byla prostá jakýchkoliv nevhodných námětů. 
Užití podkladů pro publikování podléhá souhlasu ředitele Muzea Cheb. V případě souhlasu k publikování 
vypůjčených věcí oprávněnou osobou je vypůjčitel povinen od každé takové tiskoviny poskytnout půjčiteli 
zdarma jedno vyhotovení, a to v tištěné či elektronické podobě. Půjčitel poskytne vypůjčiteli podklady pro 
reprodukování v tiskovinách. 

V. 
Práva a povinnosti půjčitele 

5.1 Půjčitel je povinen seznámit vypůjčitele s pravidly pro běžné ošetření věcí, které jsou předmětem výpůjčky.
Pravidla jsou specifikována v příloze č. 3. 

5.2 Půjčitel je oprávněn rozhodovat o způsobu balení a přepravy věcí na místo určení a zpět. Náklady spojené
s transportem věcí však nese vypůjčitel. Způsob balení a přepravy věcí je specifikován v příloze č. 3.

5.3 Půjčitel stanoví v příloze č. 3 parametry týkající se klimatických a světelných podmínek pro použití věcí, které 
jsou předmětem výpůjčky. 

1 Tato smlouva může být uzavřena výhradně na dobu určitou, a to v délce trvání 2 let. Bezplatné užívání předmětu výpůjčky je 
možné témuž vypůjčiteli prodloužit anebo sjednat novou smlouvu, pouze však na dobu v trvání nejdéle 2 let. Zapůjčitel si požádá 
písemně o prodloužení zápůjčky nejpozději 14 dní před určeným termínem. 

4.7 Vypůjčitel je povinen u předmětu výpůjčky uvádět údaje o původu (zapůjčiteli) v následující podobě: Muzeum 
Cheb, p. o. Karlovarského kraje.

3.1 Doba bezplatného užívání se sjednává od: ..………..........................…………..   do: ..………..........................…………..
1  

Po ukončení této sjednané doby vzniká vypůjčiteli povinnost vydat případné bezdůvodné obohacení vzniklé 
bezesmluvním užíváním cizí věci a zaplatit touto smlouvou sjednané smluvní pokuty.  

3.2 Místo výpůjčky:  ………..........................…………..………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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VI. 
Odstoupení od smlouvy 

6.1 Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou.  Odstoupení od 
smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy. Za 
podstatné porušení smlouvy, pro které má půjčitel právo od smlouvy odstoupit se vždy považuje:  

• prodlení s vrácením předmětu výpůjčky dle čl. III, odst. 3.1
• půjčení či přenechání k užívání předmětu výpůjčky vypůjčitelem jinému
• využívání vypůjčených věcí k jinému než stanovenému účelu touto smlouvou dle čl. II, odst. 2.2
• publikace odborných informací o vypůjčených věcech či pořízených fotografií těchto věcí, souvisejících

s účelem výpůjčky, v propagačních a odborných tiskovinách bez předchozího souhlasu a autorizace
půjčitele

• spojování předmětu výpůjčky s nevhodnými náměty dle čl. IV, odst. 4.6
• jestliže vypůjčitel předmět výpůjčky neužívá řádně, nebo jestliže je užívá v rozporu s jejich hodnotou

nebo v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou
• v případě jakéhokoliv jiného hrubého porušení této smlouvy.

6.2 Vypůjčitel má právo od smlouvy odstoupit 
a) v případě porušení povinnosti půjčitele stanovené v čl. V. odst. 5.1
b) v případě, že překážky na straně půjčitele mu dlouhodobě znemožňují předání předmětu výpůjčky.

6.3 V případě odstoupení od smlouvy je vypůjčitel povinen věc bez odkladu půjčiteli vrátit, nejdéle však do 
sedmi dnů od zániku smlouvy.  

VII. 
Smluvní pokuty 

7.1 V případě prodlení vypůjčitele s vrácením předmětu výpůjčky dle čl. III, odst. 3.1 a čl. VI. odst. 6.3 je půjčitel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % pojistné hodnoty, nejméně však 2.000,- Kč za každý den 
prodlení. 

7.2 Za porušení povinnosti uvedené v čl. IV, odst. 4.3 první věta bude vypůjčitelem uhrazena smluvní pokuta ve 
výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy (každý předmět). 

7.3 Za porušení povinnosti uvedené v čl. IV, odst. 4.5 bude vypůjčitelem uhrazena smluvní pokuta ve výši 100% 
pojistné ceny věci. 

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně 
doporučeným dopisem. Ve vztahu  k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její 
náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení 
smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.  

7.5 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, 
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy 
v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají 
bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy. 
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VIII. 
Závěrečné ustanovení 

8.1 Strany této smlouvy se dohodly, že pokud bude zapotřebí za účelem naplnění této smlouvy či ve smyslu této 
smlouvy, učinit jakýkoli písemný právní úkon, adresovaný druhé ze smluvních stran, bude tento právní úkon 
doručen osobně nebo doporučenou listovní zásilkou. 

Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo 
řádně doručené:  

a) při osobním doručení:
 dnem faktického přijetí oznámení příjemcem
 dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek
 dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek a tato

osoba odmítla listovní zásilku převzít.

b) při doručování poštou:
 dnem předání zásilky příjemci
 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl

zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa
pro doručování.

8.2 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran učiněné ve 
formě písemného dodatku k této smlouvě. Touto smlouvou současně zanikají veškerá předchozí ujednání.  

8.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Nedílnou součást této smlouvy tvoří: 

 příloha č. 1 – předmět výpůjčky
 příloha č. 2 – protokol o předání a převzetí předmětu výpůjčky
 příloha č. 3 – protokol(y) o stavu vypůjčovaného(ných) předmětu(ů) (Condition Report) včetně pravidel

ošetření věcí, výstavních podmínek a způsobu balení a transportu.

8.4 Smluvní strany stvrzují, že jim nejsou známy okolnosti, jež by tuto smlouvu činily neplatnou, tato je výrazem 
jejich pravé a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, je pro obě smluvní 
strany určitá a srozumitelná, na důkaz čehož ji vlastnoručně podepisují. 

V Chebu dne: 

..................…………………………………….....………............ ..................….................………………………………………… 
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje 
ředitelka  
Ing. Martina Kulová  
půjčitel   vypůjčitel 

Za správnost:
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