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Číslo smlouvy:

24/2014

Datum vrácení

5. 12. 2014

Prodlouženo do:

Datum:

Smlouva

O výpujčce

uzavrená ve smyslu § 2193 a násl Z.Č . 89/2012 Sb. , - Občanského zákoníku ,
v platném znéní mezi smluvními stranami

Technické muzeum v Brne, jehož jménem jedná Ing. Vlastimil Vykydal - reditel.
Purkyňova 105, 612 OO Brno, IČO: 00101435;
Technické muzeum v Brné je státní príspévkovou organizací, zrízenou Ministerstvem kultury ČR , Zľizovací listinou č.j .
17474/2000 ve znéní Rozhodnutí ministryné kultury Č . 40/2012 ze dne 20 .12.2012 a je oprávnéno nakládat s majetkem státu
die Zákona Č . 219/2000 Sb . Technické muzeum v Brné je plátce DPH , muzejní činnost je kulturn i činnosti od DPH osvobozenou
die § 61 ZDPH.

Zmocnený zástupce k jednání o vecném plnení predmetu smlouvy:
Mgr. Eliška Hluší, vedoucí a kurátorka oddelení dokumentace tyflopediekých informací
pťijčitel

jako

na strane jedné

a
Centrum vedecko-technických informácií SR,
Štatutárny zástupca: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditel' CVTI SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
IČO : 00151882 DiČ: 2020798395

Název organizace: Múzeum špeciálneho školstva v
Adresa: Námestie Majstra Pavla 28, 05401

Levoči

Levoča

Tei. kontakt: +421 53451 2863 , mobil +421 918625285

Zmocnený zástupce k jednání o vecném plnení predmetu smlouvy:
Mgr. Štefánia Petreková, vedúca Múzea špeciálneho školstva v Levoči

jako

vypťijčitel

na strane druhé

I. Predmet smlouvy
Pújčitel je vlastníkem sbírkových predmétú uvedených v Príloze č . 1 s fotodokumentací pod poradovými čísly 1 až 6. Tyto
predméty pújčuje bezplatné vypújčiteli na dobu určitou od : 25. 9. 2014 do : 5. 12. 2014
Smluvní strany mají za nesporné , že uvedené sbírkové predméty mají statut muzejních sbírek die zákona č. 122/2000 Sb.

II. Účel výpujčky
Vypújčitel

si sbírkové predméty

Výstava se uskuteční v
Začátek

p újčuje

za

účelem

výstavy snázvem "Tys mé vedi ... ".

Múzeu špeciálneho školstva v

Levoči

výstavy 16. ríjna 2014 , konec výstavy 28 . listopadu 2014 .

III. Preprava predmetu
Preprava predmétú die této smlouvy bude zabezpečena : vypujčitelem
náklady s ní spojené budou hrazeny: vypujčitelem

pričemž

IV.
Celková

finančn í

Vyp újčitel

hodnota pújčených predmétú je : 26 000,- Kč , slovy: dvacetšesttisíc korun českých
plné akceptuje a souhlasí s finačním ohodnocením sbírkových predmétú die čl. I. této smlouvy.

Vypújčitel-j e--

není ") povinen na tuto částku zajistit a uhradit pojišténí predmétú
po dobu transportu" a to formou pojišténi prepravy véci kulturní a historické hodnoty, uméleckých dél a sbirek
nakládky, vykládky a odcizeni
po celou dobu výp újčky ") a to proti všem dále uvedeným pojistitelným rizikum :

Poznámka
") nehodící se škrtne

v četné
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v prípade umístení sbírkových predmetu v interiéru: proti požáru , vodovodním škodám , výbuchu , úderu blesku ,
odcizení strežených vecí a vandalismu ;
v prípade umístení sbírkových vecí v exteriéru: proti požáru, vodovodním škodám , výbuchu , úderu blesku , vichrici,
krupobití, záplavám , povodni , sesuvu pádu stromu a stožáru , odcizení strežených vecí a vandalismu ;
prípadne dalším rizikum uvedených v dodatečných podmínkách výpujčky v bode V.
a predat pujčiteli kopii pojistné smlouvy popr. oznámit číslo pojistné smlouvy.

V.
Vypújčitel se zavazuje, že bude predmety die této smlouvy užívat rádné a v souladu súčelem, vymezeným v této smlouve a že
je neprenechá k užívání tretím osobám bez výslovného písemného souhlasu pujčitele . Vypujčitel je povinen chránit uvedené
predmety pred poškozením , ztrátou nebo zničením , pričemž si je vedom svoji odpoved nosti za škodu na techto predmetech
vzniklou, pri porušení této svojí povinnosti ve smyslu ustanovení Obč . zák. a zavazuje se v prípade vzniku škody, tuto nahradit
pújčiteli. Vypujčitel je povinen jakoukoliv prípadnou škodu na uvedených sbírkových predmetech neprodlene oznámit p ujčiteli.
Vypuj čitel není oprávnen provádet jakékoliv opravy a zmeny prevzatých sbírkových predmetu Vypujčitel se dále zavazuje, že
splní níže uvedené podmínky výpujčky :
- vypújčené sbírkové predmety nebudou bez písemného souhlasu pujčitele , publikovány, fotografovány , filmovány , nebudou
porizovány jej ich kopie a popr. jinak s nimi manipulováno,
- v prípade zverejnení uvede Technické muzeum v Brne jako majitele pujčených predmetu a umístí u každého vystaveného
predmetu na svúj náklad popisky primerených rozmeru s následujícím textem "Zapujčeno ze sbírek Technického muzea
v Brne"
- zajistí dodatečné podmínky výpujčky :

VI.
Po skončení doby, na niž byla výpujčka sjednána , se vypujčitel zavazuje vrátit predmety die této smlouvy rád ne pujčiteli ve
stavu , ve kterém je prevzal, popr. požádá písemne o prodloužen í smlouvy, nejpozdeji 14 dnú pred stanovenou dobou
následující výpujčky. Pro účel této smlouvy se zahájením sjednané doby rozumí fyzické prevzetí sbírkových predmetu
vypujčitelem a ukončením této doby se rozumí datum vrácení, prípadne prodloužení uvedené v dodatku k této smlouve .

VII.
Pújčitel

muže požadovat vrácení predmetU i pred skončením doby výpujčky , jsou-li splneny podmínky stanovené v §2198/2
zákoníku a dále § 27 Z . Č . 219/2000 Sb. - tj. v prípade, pokud bude pujčitel potrebovat predmet smlouvy k plnení
funkcí státu. V tomto prípade bude ukončen smluvní vztah do 14 dnu , ode dne doručení oznámení nájemci o potrebe
predmetu smlouvy pro plnení funkcí státu . V ostatním platí príslušná ustanovení Občanského zákoníku a Z . Č. 219/2000 SbZákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Jakékoliv zmeny nebo dodatky této smlouvy Ize
provádet pouze písemne po predchozí dohode. V prípade , že se nekterá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo
neúčinnými, neznamená to neplatnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém prípade dohodly tak, že
toto neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradí novým , aby byl o dosaženo účelu této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti
dnem podpisu smlouvy obema smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pred jej ím podpisem prečetly
a souhlasí s jejím obsahem. Na dukaz toho pripojují své podpisy.
Občanského

Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech, z nichž dva obdrží p újčitel a jeden stejnopis obdrží vypujčiteL

V Brne

dne

Pujčitel :

V Bratislave

dne

Vypujčitel:

Ing. Vlastimil V y kyd a I
reditel Technického muzea v Brne

prof. RNDr. Ján Turňa , CSc.
generálny riaditel'

Záznam o pre dán í sbírkových predmetu TMB por. č . :
podpis:

Za TMB predal : jméno a pfijmení: .
Za

vypujčitel

prevzal: jméno a pfijmení: .

č.

OP: . . . .. . ..... podpis:

Záznam o v rá cen í sbirkových predmetu TMB por. č .: ... . . . . .. .. . .. .. ... .... .

ze dne:

Za vypujčitele vrátil: jméno a pfijmení: ................... . ........ . .. . ...... .

podpis:

Za TMB prevzal: jméno a pfíjmení: . . . .... . . . . .. . ... . .. ... . ... ............... .

podpis:

Stav vrácených sbírkových predmetu:
Poznámka
*) nehodící se škrtne

Místo uložení - lokace:

