
 

 

 

 

 
1/2014 
 
Dnešního dne uzavírají 
 
Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově  
náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov 
IČO  00365891 
zastoupené Bc. Vlastimilem Simotou, ředitelem 
na straně jedné (dále jen půjčitel) 
 
a 
 
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace 
Masarykovo náměstí 12, 393 01 Pelhřimov 
IČO 00071307 
zastoupené Mgr. Ondřejem Hájkem, ředitelem 
na straně druhé (dále jen vypůjčitel) 
 

SMLOUVU O VÝPŮJČCE 
 

I. 
 

     Půjčitel přenechává touto smlouvou shora jmenovanému vypůjčiteli sbírkové předměty 
uvedené v přiloženém seznamu, tvořícím nedílnou část smlouvy, a to okamžikem převzetí 
počínaje do 31. prosince 2014 k účelům výstavním v pobočce Muzea Vysočiny Pelhřimov, 
příspěvkové organizaci na Hradě Kámen (Kámen 1, 394 13 Kámen). 
 

II. 
 

1) Sbírkové předměty zůstávají ve vlastnictví Městského muzea Antonína Sovy v Pacově 
a smí jich být použito vzhledem k jejich skutečné i právní povaze jen k účelům uvedeným 
v čl. I. této smlouvy. S vypůjčenými díly nesmí být bez souhlasu půjčitele jakýmkoliv 
způsobem disponováno, zejména je nelze přemísťovat nebo dále půjčovat. 
2) Vypůjčitel je povinen zajistit po celou dobu výpůjčky ochranu a bezpečnost vypůjčených 
děl, tj. zejména denní a noční ostrahu a bezpečné upevňování exponátů.  
3) K jinému, než výstavnímu účelu, nesmějí být vypůjčené sbírkové předměty bez výslovného 
souhlasu půjčitele použity, tj. fotografovány, filmovány, ani jinak reprodukovány, vyjma 
propagace v médiích. Rovněž na nich bez souhlasu nesmějí být prováděny restaurátorské 
zásahy. 
4) V případě potřeby může půjčitel žádat okamžité vrácení sbírkových předmětů i před 
uplynutím smluvené doby bez jakéhokoli dalšího nároku ze strany vypůjčitele. 
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III. 
 

     Přepravu sbírkových předmětů na místo určení a zpět na místo vrácení, nebo tam, kam 
půjčitel určí, obstará vypůjčitel na svůj náklad a nebezpečí. Vypůjčené sbírkové předměty 
musí být při přepravě doprovázeny odpovědným zástupcem vypůjčitele. Vypůjčitel se 
zavazuje uhradit veškeré výdaje spojené s realizací výpůjčky. 
 

IV. 
 

     Nevrátí - li vypůjčitel sbírkové předměty půjčiteli, nýbrž s jeho souhlasem je předá dalšímu 
vypůjčiteli, zašle původní vypůjčitel bez prodlení Městskému muzeu Antonína Sovy v Pacově 
protokol o předání děl, z něhož by bylo zřejmé, od kdy přebírá zodpovědnost za sbírkové 
předměty další vypůjčitel a v jakém stavu byly předány. 
 

V. 
 

Další ujednání: 
 
1) Sbírkové předměty musejí být přepravovány zabalené do vhodného měkkého materiálu.  
 

VI. 
 

Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne ..................... usnesením č. ........................... 
udělila souhlas s uzavřením této smlouvy. 

Veškeré smluvní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou a veškeré smluvní vztahy 
vzniklé na základě této smlouvy, se řídí občanským zákoníkem České republiky. Tato smlouva 
může být doplňována a měněna pouze písemnou formou po dohodě obou smluvních stran, 
jinak jsou veškeré změny či doplňky neplatné. Tato smlouva byla sepsána ve dvou 
vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení. 
     Tato smlouva vyjadřuje skutečnou a svobodnou vůli účastníků, jejichž zástupci smlouvu 
přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 
 
Vypůjčené sbírkové předměty: viz seznam 
Počet vypůjčených sbírkových předmětů celkem: 15 (patnáct) 
Datum navrácení všech vypůjčených sbírkových předmětů: do 31. prosince 2014 
 

V Pacově 17.2.2014 
 
 
 
 
…………………………………..                                             ……..……………………………….. 
Bc. Vlastimil Simota                                                    Mgr. Ondřej Hájek 
ředitel MMAS  v Pacově                                             ředitel MV Pelhřimov, p.o. 



 

 

 
SEZNAM VYPŮJČENÝCH SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ 

 
Příloha ke smlouvě o výpůjčce číslo 1/2014, mezi Městským muzeem Antonína Sovy v Pacově 
a Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací 
 
 
Vypůjčené sbírkové předměty: 
 
1. cínová holba, inv. č. 8311 
2. prachovnice, přír. č. 147/82 
3. sportovní pistole se zápalkovým zámkem  
(na krytu zámku text: F. BREIDELFELTER), přír. č. 137/82 
4-5. rukavice k brnění, 2 ks, přír. č. 150/82/1-2 
6. přilbice „pappenheimka“, přír. č. 149/82 
7.-9. halapartny, 3 ks, přír. č. 89/82, 90/82, 91/82 
10. kovová pokladnice, přír. č. 54/69 
11. japonský nízký stolek, inv. č. 10 197 
12. tmavohnědý stolek, inv. č. 10 198 
13. skříňka – šperkovnice s japonskými motivy, přír. č. 49/69 
14. sloupkové hodiny, inv. č. 9 075 
15. závěsné hodiny rámové, inv. č. 9 081 

 
 




