file_0.jpg

file_1.wmf


Západočeské muzeum V Plzni, příspěvková organizace
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
Tel. (+420) 377 324 105 Fax (+420) 378 370150 www.zcm.cz reditelstvi@zcm.cz
Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů
Smluvní strany
	Západočeské muzeum v Plzni, p.o.

se sídlem: Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň IČ :00228745
zastoupené : PhDr. Františkem Frýdou, ředitelem (dále jen půjčitel)
a
	Organizace: KATEDRA ARCHEOLOGIE, FAKULTA FILOZOFICKÁ, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

se sídlem: Sedláčkova 15, 30614 Plzeň
zastoupená:	PhDr. Josefem HLOŽKEM, Ph.D., zástupcem vedoucího katedry
archeologie
(dále jen vypůjčitel)
uzavírají
ve smyslu § 2193 až § 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanského zákoníku“)
Smlouvu o výpůjčce 12/2018 SD
I.
Předmět smlouvy
	Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli k bezplatnému dočasnému užívání předměty uvedené v příloze č. 1 a 3 v Popis předmětu výpůjčky s fotodokumentací tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, přílohu č. 2 tvoří protokol o předání a vrácení předmětu půjčiteli a Condition report - Protokol o stavu sbírkového předmětu tvoří přílohu č.3 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
	Předměty podle předchozího článku smlouvy (dále jen „předmět výpůjčky“) je vypůjčitel oprávněn dočasně užít 
	Půjčitel tímto výslovně upozorňuje, že vypůjčené věci jsou evidovány Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět výpůjčky se přenechává vypůjčiteli ve stavu způsobilém k užívání k účelu a způsobem dohodnutým v této smlouvě. Půjěitel nezatajil vypůjčiteli žádnou vadu předmětu výpůjčky.
	Vypůjčené předměty mohou být vypůjčitelem užity výhradě k výše uvedenému účelu a vypůjčitel je nesmí bez předchozího písemného souhlasu půjčitele přenechat k užívání třetí osobě. Pokud půjěitel takový souhlas udělí, pak formou dodatku k této smlouvě.

II.
Doba trvání výpůjčky
	Výpůjčka se sjednává na dobu určitou 
	Vypůjčené předměty musí být vráceny v termínu O prodloužení doby trvání výpůjčky musí vypůjčitel písemně požádat půjčitele nejméně 14 dnů před původně stanoveným termínem vrácení. Záleží výhradně na půjčiteli, zda bude nebo nebude souhlasit s prodloužením termínu.
	Půjěitel má právo požadovat dřívější vrácení předmětů, má-li ktomu vážný důvod. Vážným důvodem je především vlastní potřeba půjčitele nebo nedodržení smluvních podmínek vypůjčitelem. Vypůjčitel nemá právo, bez ohledu na okolnosti, ponechat předměty ve svém držení, jestliže byl požádán o jejich vrácení.

III.
Další práva a povinnosti vypůjěitele
	Vypůjčitel na své náklady pojišťuje vypůjčované předměty od předání půjěitelem do vrácení půjčiteli. Vypůjčitel bez ohledu na to, zda bylo sjednáno pojištění, odpovídá půjčiteli za jakékoliv poškození, znehodnocení, zkázu nebo ztrátu předmětu výpůjčky podle platných právních předpisů, a to po celou dobu trvání výpůjčky i dobu, po kterou vypůjčitel věc užívá nebo bude užívat nad rámec smluvního ujednání.
	Způsob balení, způsob transportu a transportní firmu zajišťuje vypůjčitel na své náklady.
	Vypůjčitel prohlašuje, že je odbornou institucí, která je znalá způsobu, jakým nakládat, chránit, užívat a udržovat předměty ze sbírek muzejní povahy a zavazuje se zachovávat veškeré právní a odborné předpisy upravující tuto oblast.
	Vypůjčitel je povinen zacházet s vypůjčenými předměty po celou dobu trvání výpůjčky s maximální péčí a učinit všechna opatření, aby zabránil jakémukoliv poškození, ničení nebo ztrátě. Vypůjčitel je rovněž povinen nést náklady spojené s takto sjednaným užíváním vypůjčené věci a péčí o vypůjčenou věc. Smluvní strany mají za to, že tyto náklady spojené s užíváním věci jsou obvyklé.
	Vypůjčitel je povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět půjčitele o každém případném ohrožení nebo poškození vypůjčené věci. Vypůjčitel je rovněž povinen zajistit ochranu vypůjčené věci po dobu trvání stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
	Všechny prostory, kde budou předměty umístěny, musí být zajištěny elektrickým zabezpečovacím systémem nebo nepřetržitou fyzickou ostrahou.
	Všechny prostory (s výjimkou přepravy) musí mít zajištěny klimatické podmínky stanovené v této smlouvě nebo stanovené v Protokolu o stavu předmětu, který je nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy.
	Půjčitel si vyhrazuje právo kontroly podmínek stanovených tímto odstavcem 7 na náklady vypůjčitele.
	Na vypůjčených předmětech nesmí být činěny žádné úpravy ani restaurátorské zásahy bez předchozího písemného souhlasu půjčitele, tím však není dotčena povinnost vypůjčitele uvedená v čl.III. odst. 4 smlouvy. Pokud by mělo dojít k restaurátorským a jiným zásahům na předmětu výpůjčky, smluvní strany je specifikují v dodatku k této smlouvě.
	Půjčitel dává souhlas k fotografování předmětů výpůjčky jen pro interní potřebu vypůjčitele. Pro jiné účely může být vypůjčená věc fotografována, filmována, či jinak zaznamenána jen po předchozím písemném souhlasu půjčitele.
	V případě, že by došlo k jakékoliv změně stavu, poškození, zničení nebo ztrátě předmětu, musí vypůjčitel okamžitě písemně informovat půjčitele. V případě změny stavu nebo poškození předmětu stanoví půjčitel rovněž písemně další postup, který je pro půjčitele závazný.
	Vyčíslení škody závisí na charakteru poškození a nákladech na restaurování, případě na snížení hodnoty předmětu. V případě zničení nebo ztráty předmětu platí hodnota uvedená v této smlouvě.
	Pokud vypůjčitel poruší své smluvní povinnosti nebo povinnosti mu uložené právními předpisy ve vztahu k předmětu výpůjčky, je povinen nahradit vzniklou škodu.
	Vypůjčitel je povinen v katalogu a ve všech dalších tiskovinách, na výstavních štítcích a všech dalších informačních formách uvádět název půjčitele.
	Vypůjčitel se zavazuje poskytnout půjčiteli bezplatně 3 ks tiskoviny, v níž je obsažen předmět výpůjčky dle této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po vyhotovení tiskoviny.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Osoby jednající jménem smluvní strany nebo v jejím zastoupení, podepsané na této smlouvě prohlašují, že jsou svéprávné. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé, vážné, svobodné a poctivé vůli, nejsou si vědomy, že by jakékoliv smluvní
ujednání bylo zákonem zakázáno, porušovalo dobré mravy či veřejný pořádek a na důkaz toho ji po přečtení podepisují.
	Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá se stran obdrží po dvou stejnopisech.
	Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
	Součástí smlouvy je příloha č. 1 a příloha č. 2, které jsou se smlouvou neoddělitelně spojeny. Příloha č. 3 (Protokol o stavu sbírek) je nedílnou součástí této smlouvy jako samostatný svazek.
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