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Smlouva o výpůjčce č.
uzavřená podle § 2193 až § 2200 zákona č. 89/2012 Sb. - Občanského zákoníku
a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Smluvní strany:
1. Půjčitel:
Národní technické muzeum, IČ: 00023299, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
odpovědný zástupce:

Ing. Jan Palas, ředitel odboru Průmyslového muzea NTM

osoba pověřená pro věcná jednání:

Martin Přibil, kurátor sbírky hornictví

(dále jen "půjčitel" nebo „NTM“), na straně jedné

2. Vypůjčitel:

Muzem Vysočiny Jihlava, přísp.org., IČ: 00090735, Masarykovo nám. 55, 586 01
Jihlava
odpovědný zástupce:

RNDr. Karel Malý, Ph.D., ředitel

osoba pověřená pro věcná jednání:

Mgr. David Zimola, vedoucí archeologického oddělení
(dále jen "vypůjčitel"), na straně druhé

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je časově omezená výpůjčka níže uvedených sbírkových předmětů NTM vypůjčiteli za podmínek
dále stanovených, a to k účelu:
Výstavnímu (expozice Dolování stříbra a mincování v Jihlavě)

II.

Seznam sbírkových předmětů

Pořadové
číslo
1
2
3

Inventární
číslo
26 595
33 186
42 155

Název - označení
Kahanec hornický kovový otevřený
Model stříbrné huti 16. století
Model hornické krajiny
Celkem 3 sbírkové předměty skupiny Hornictví

Finanční hodnota
(v Kč)
35 000
80 000
200 000
Celkem
315 000

Smluvní strany mají za nesporné, že uvedené sbírkové předměty mají statut muzejních sbírek dle zákona č.122/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

III.

Doba trvání smlouvy: ode dne podpisu do 31. 10. 2018

O případné prodloužení výpůjčky je vypůjčitel povinen požádat půjčitele nejpozději 14 dnů před
ukončením původní výpůjční lhůty!

Smluvní ujednání

IV.






NTM se zavazuje bezplatně přenechat vypůjčiteli k užívání shora uvedené sbírkové předměty na dobu určitou, a to ode dne
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Uvedené sbírkové předměty předá NTM vypůjčiteli bez zbytečných
odkladů.
Vypůjčitel je povinen ve sjednaném termínu, místě a sjednaným způsobem uvedené sbírkové předměty převzít a po skončení
výpůjčky půjčiteli vrátit, a to vždy na své náklady.
Vypůjčitel je povinen zapůjčené předměty vrátit nejpozději do 30 dnů ode dne zániku smlouvy. Pokud tak neučiní, vzniká
půjčiteli nárok na smluvní pokutu, která za každý den prodlení činí 350 Kč.
Pro účel vlastního fyzického převzetí zplnomocňují půjčitel a vypůjčitel tyto osoby:
za půjčitele:
za vypůjčitele:

Martin Přibil, č. OP:

(jméno, příjmení, číslo OP)

Mgr. David Zimola, č. OP:
(jméno, příjmení, číslo OP)

Předání a převzetí předmětů se uskuteční na základě předávacího protokolu.
Vypůjčitel je oprávněn užívat uvedené sbírkové předměty jen ke sjednanému účelu. Není oprávněn přenechat tyto sbírkové
předměty k užívání jiné osobě nebo jiným způsobem svěřit či převést do dispozice třetí osoby.
 Vypůjčitel se zavazuje vrátit zpět uvedené sbírkové předměty ve stavu, v jakém je převzal. Vypůjčitel se zavazuje, že na
předmětech nebudou prováděny žádné úpravy a změny, budou umístěny v prostředí odpovídajícím jejich významu a hodnotě a
budou učiněna veškerá bezpečnostní, skladovací, popř. další opatření, zamezující jejich poškození nebo ztrátě.
 Vypůjčitel odpovídá půjčiteli za veškeré škody, které vzniknou během doby užívání dle této smlouvy na shora uvedených
sbírkových předmětech jakýmkoliv způsobem, a to včetně škod vzniklých živelnou událostí, vyšší mocí nebo zásahem zjištěné
i nezjištěné třetí osoby. Vypůjčitel je povinen jakoukoliv případnou škodu na uvedených sbírkových předmětech neprodleně
oznámit půjčiteli a zavazuje se veškeré vzniklé škody NTM uhradit. Vypůjčitel není oprávněn provádět jakékoliv opravy
převzatých sbírkových předmětů. O rozsahu, způsobu i realizátorovi případných oprav rozhoduje výhradně NTM.
 Vypůjčitel může na svůj náklad převzaté sbírkové předměty pojistit. NTM je oprávněno předepsat vypůjčiteli pojištění
těchto předmětů proti všem pojistitelným rizikům, a to doplněním v bodě 11. tohoto článku smlouvy.
 Vypůjčitel do všech důsledků akceptuje finanční hodnoty sbírkových předmětů uvedené v této smlouvě.
 Smluvní strany se dále dohodly, že:



Tato smlouva nahrazuje Smlouvu o výpůjčce č. xxx/xxxx
 Vypůjčitel se zavazuje určené sbírkové předměty na písemnou žádost NTM vrátit kdykoliv před datem uplynutí doby trvání
smlouvy bez nároku na jakékoliv plnění ze strany NTM z titulu předčasného navrácení sbírkových předmětů, a to s účinky
zániku smluvního vztahu.
 Vypůjčitel je povinen uvádět půjčitele plným názvem (Národní technické muzeum) s logem jako vlastníka zapůjčených
sbírkových předmětů, zejména na jejich popiskách a ve všech publikacích, tiskových, informačních a propagačních a dalších
materiálech, které budou vydány nebo vyhotoveny v souvislosti s naplněním účelu zápůjčky sbírkových předmětů. NTM
obdrží pro své dokumentační účely od vypůjčitele zdarma po třech kusech od každé tiskoviny, která bude vydána v souvislosti
s naplněním účelu zápůjčky. Pokud tak vypůjčitel neučiní, vzniká půjčiteli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
Smluvní pokuta nevylučuje oprávnění NTM požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní
pokuta vztahuje.
 Vypůjčitel se zavazuje, že vypůjčené sbírkové předměty nebudou bez písemného souhlasu NTM publikovány, fotografovány a
filmovány a jejich popis nebo obraz nebude šířen ani elektronickou cestou. Rovněž nebudou pořizovány jejich kopie a bez
písemného svolení NTM nebudou provozovány. Vypůjčitel se zavazuje dodržovat všechna ustanovení autorského zákona č.
121/2000 Sb., ve znění jeho pozdějších předpisů. Pokud tak vypůjčitel neučiní, vzniká půjčiteli nárok na smluvní pokutu ve
výši 10.000,- Kč. Smluvní pokuta nevylučuje oprávnění NTM požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na
kterou se smluvní pokuta vztahuje.
 Půjčitel je oprávněn kdykoliv ukončit tuto smlouvu okamžitou výpovědí. Výpovědní lhůta je sjednána v délce 1 měsíce a
počíná běžet dnem následujícím po dni jejího doručení vypůjčiteli. Za dobu doručení výpovědi se považuje 7. den od odeslání
výpovědi půjčitelem. Půjčitel je rovněž oprávněn ukončit užívací vztah okamžitým odstoupením od této smlouvy, pokud
vypůjčený majetek přestane být dočasně nepotřebný pro plnění funkce státu či tato výpůjčka přestane splňovat podmínku
účelnějšího využívání věcí.
 Půjčitel je rovněž oprávněn okamžitě odstoupit od této smlouvy, a to v případech, kdy vypůjčitel prokazatelně porušil svůj
závazek z této smlouvy vyplývající nebo porušil závazek vyplývající z právního předpisu. Účinky odstoupení nastanou dnem
doručení písemnosti obsahující odstoupení od smlouvy vypůjčiteli. Vypůjčitel odpovídá za veškerou škodu, kterou porušením
svých závazků půjčiteli způsobil.
 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží NTM a jeden vypůjčitel. Smlouvu
lze měnit jen prostřednictvím písemných dodatků. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se smluvní strany budou řídit
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních předpisů právního řádu České republiky. Smluvní strany shodně
prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti převzetím sbírkových předmětů. Povinnosti
vypůjčitele zanikají až fyzickým vrácením vypůjčených sbírkových předmětů zpět do NTM.
 Rada Kraje Vysočina na svém xxx. zasedání dne xxxx usnesením č. xxxxxxxxxxx udělila souhlas s uzavřením této smlouvy.
V Praze dne:

NTM

(podpis a razítko odpovědného zástupce)

vypůjčitel

(podpis a razítko odpovědného zástupce)

___________________________________________________________________________________________________
Příloha smlouvy: Obrazová dokumentace sbírkových předmětů a Protokol o předání a převzetí sbírkových předmětů
Paraf.: kurátor

hlavní konzervátor

hlavní kurátor

Protokol
o předání a převzetí sbírkových předmětů ke Smlouvě o výpůjčce č.
ze dne
1. Seznam sbírkových předmětů:
Pořadové
číslo
1
2
3
1-3

Inventární
číslo
26595
33186
42155

Název - označení

Kahanec hornický kovový otevřený
Model stříbrné huti 16.stol. v měř. 1:10
Model hornické krajiny
Celkem 3 sbírkové předměty skupiny Hornictví

Finanční hodnota
(v Kč)
35 000
80 000
200 000
315 000

2. Stav sbírkových předmětů:

Sbírkové předměty jsou vystaveny v dobrých podmínkách. Stav předmětů dovoluje
dlouhodobé vystavení.
3. Zmocněné osoby:
za půjčitele:

Martin Přibil
(jméno, příjmení, číslo OP)

za vypůjčitele:

Mgr. David Zimola
(jméno, příjmení, číslo OP)

za půjčitele
předal

za vypůjčitele
převzal
dne

4. Sbírkové předměty dle výše citované smlouvy byly vráceny dne:

5. Sbírkové předměty byly vráceny ve stavu:

za vypůjčitele
předal

za půjčitele
převzal

