
Středočeský kraj, Krajský úřad, 

České muzeum stříbra, příspěvková organizace 

 

Smlouva o fyzickém předání sbírkových předmětů 

 

číslo 12/00342246/2018 
 

 

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, příspěvková organizace 

se sídlem:  Barborská 28, 284 01 Kutná Hora 

zastoupené:  ředitelkou PhDr. Světlanou Hrabánkovou 

IČO:  00342246 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

  

Mgr. Dana MODRÁČKOVÁ 

se sídlem: Lukavice 221, 538 21 Slatiňany 

IČO:  01748629 

dále jen „zhotovitel“ 

 

uzavírají Smlouvu o fyzickém předání sbírkového předmětu podle Občanského zákoníku  

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek I. 

 

Předmět smlouvy 

 

1. Objednatel přenechává zhotoviteli dočasně sbírkové předměty: 

 

Evidenční číslo Předmět 

R1/220 Podmalba na skle – Boží hrob, rám 

R/2583 Podmalba na skle – Panna Maria Pomocná, rám 

R/2586 Podmalba na skle – Sv. Jan Nepomucký, rám 

R/2591 Podmalba na skle – Madona z Dobré Vody, rám 

R/3105 Podmalba na skle – Srdce Ježíšovo, rám 

R/3115 Podmalba na skle – Svatá Anna učitelka, rám 

R/3117 Podmalba na skle – Madona, rám 

R/3118 Podmalba na skle – Jánošík, rám 

R/3119 Podmalba na skle – Světice (Sv. Markéta?), rám 

R/3123 Podmalba na skle – Ježíšek s říšským jablkem, rám 

5211/80 Podmalba na skle – Siluetový obrázek na skle, rám 

 

k provedení restaurátorských prací. 

 

2. O předání sbírkových předmětů bude pořízen protokol, který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy a je její nedílnou součástí. 



Článek II. 

 

Čas a místo předání 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 21. února do 30. listopadu 2018. 

2. Objednatel předá a zhotovitel vrátí dílo v místě objednavatele díla. 

 

 

Článek III. 

 

Podmínky smlouvy 

1. Zhotovitel je povinen se sbírkovými předměty zacházet s péčí řádného hospodáře. 

2. Zhotovitel nesmí sbírkové předměty přenechávat třetí osobě. 

3. Sbírkové předměty budou použity výhradně pro provedení sjednané práce. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na sbírkové předměty zajistí zhotovitel pojištění včetně 

přepravy od a k objednavateli ve výši 330 000,- Kč (slovy třistatřicettisíc korun 

českých). 

5. Objednatel má právo požadovat vrácení předmětu kdykoliv před uplynutím 

dohodnutého termínu, pokud má k tomu závažné důvody. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentací pro sjednané účely nebude narušeno vlastnické 

právo Českého muzea stříbra k příslušné věci. 

 

 

Článek IV. 

 

Zvláštní ujednání 

1. Součástí této smlouvy je Smlouva o dílo č. 13/00342246/2018. 

 

 

Článek V. 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných 

dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom pare. 

3. Smlouvu je půjčovatel povinen zveřejnit v registru smluv:  ANO 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely  

na základě svobodné a vážné vůle. 

 

 

Kutná Hora      Kutná Hora 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

………………………………   ……………………………… 

PhDr. Světlana Hrabánková    Mgr. Dana Modráčková 

ředitelka ČMS      restaurátorka 



Příloha č. 1 ke Smlouvě o fyzickém předání sbírkových předmětů  

číslo 12/00342246/2018 
 

 

Potvrzuji, že jsem dnešního dne převzal(-a) z Českého muzea stříbra, p.o. do správy  

za podmínek uvedených ve smlouvě tyto sbírkové předměty: 

 

Evidenční 

číslo 

Předmět Stav Pojistná 

cena v Kč 

R1/220 Podmalba na skle – Boží hrob, rám poškozeno 30 000,- 

R/2583 Podmalba na skle – Panna Maria 

Pomocná, rám 

poškozeno 30 000,- 

R/2586 Podmalba na skle – Sv. Jan Nepomucký, 

rám 

poškozeno 30 000,- 

R/2591 Podmalba na skle – Madona z Dobré 

Vody, rám 

poškozeno 30 000,- 

R/3105 Podmalba na skle – Srdce Ježíšovo, rám poškozeno 30 000,- 

R/3115 Podmalba na skle – Svatá Anna učitelka, 

rám 

poškozeno 30 000,- 

R/3117 Podmalba na skle – Madona, rám poškozeno 30 000,- 

R/3118 Podmalba na skle – Jánošík, rám velmi poškozeno 30 000,- 

R/3119 Podmalba na skle – Světice (Sv. 

Markéta?), rám 

velmi poškozeno 30 000,- 

R/3123 Podmalba na skle – Ježíšek s říšským 

jablkem, rám 

poškozeno 30 000,- 

5211/80 Podmalba na skle – Siluetový obrázek na 

skle, rám 

velmi poškozeno 30 000,- 

 

 
Kutná Hora 

 

 

 

Za objednatele předal:    Za zhotovitele převzal: 

 

 

 

 

………………………………   ……………………………… 

PhDr. Zdeňka Kubíková    Mgr. Dana Modráčková 

 

 

 

 

 

 


