Smlouva o výpujčce
podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb ., občanského zákoníku
mezi
Univerzitou Karlovou v Praze, Filozofickou fakultou
zastoupenou: Doc. Mirjam Friedovou, PhD., dekankou
se sídlem: nám. J. Palacha 2, 11638 Praha 1
IČ: 002 16 208

(dále jen "pujčitel/l)

a
Centrum vedecko-technických informácií SR,
zastoupeným: prof. RNDr. Jánom Turňom, CSc. , generálnym riaditel'om
se sídlem: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
IČ: OO 151882
pre Múzeum špeciálneho školstva, Námestie Majstra Pavla 28, 05401 Levoča
zastúpené osobou, oprávnenou konať vo veciach zmluvných : Mgr. Štefániou Petrekovou,
vedúcou múzea
(dále jen "vypujčitel/l)
(společne

též jako "smluvní strany/l)

I.
Pujčitel

prenechává bezodplatne touto smlouvou vypujčiteli k výstavním účelum:

28 ks panelu v rámech Nielsen o rozmerech 70 x 100 cm, které tvorí výstavu snázvem
"Tys me vedI... Alois K/ar (1763-1833) a péče o nevidomé v Čechách ",
(dále jen "predmet výpujčky/l).
Vypujčitel

je oprávnen predmet výpujčky rádne užívat k výstavním účelum na adrese
Múzeum špeciálneho školstva, Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča. Pri príprave
expozice se vypujčitel zavazuje zohlednit stanovisko pujčitele.

II.
Vypujčitel

se zavazuje dodržovat podmínky výpujčky v souladu s ustanoveními občanského
zákoníku, zejména se zavazuje, že:

1. na predmetech výpujčky nebudou provádeny žádné zmeny ani úpravy s výjimkou tech,
které byly sjednány v této smlouve nebo predem odsouhlaseny pujčitelem;
predmety výpujčky budou umísteny v prostredí odpovídajícím jejich významu a stavu;
2. budou učinena všechna opatrení, aby nedošlo k odcizení, zabavení, poškození nebo
ztráte predmetu výpujčky;
3. predmety výpujčky nebudou použity pro jiný než sjednaný účel a nebudou prenechány
jiné osobe, a to ani dočasne;
4. nebude porušen o právo pujčitele na porizování rozmnoženin predmetu výpujčky, bez
jeho souhlasu nebudou predmety výpujčky fotografovány ani filmovány a bez jeho
souhlasu z predmetu výpujčky nebudou porizovány jakékoliv kopie (napr. odlitky);
5. vypujčitel je povinen po celou dobu výpujčky umožnit povereným pracovníkum pujčitele
kontrolu predmetu výpujčky, kontrolu klimatických a svetelných podmínek, zpusobu
instalace a bezpečnostních opatrení;
6. pujčitel je oprávnen požadovat vydání predmetu výpujčky, jestliže jej vypujčitel neužívá
rádne nebo jej užívá v rozporu se sjednaným účelem;

III.
Zvláštní ujednání o realizaci výpujčky a další podmínky smlouvy:

1. predmet

výpujčky

poskytuje pujčitel na dobu určitou od 8. ríjna do 2. prosince 2014.

2. vypujčitel se dále zavazuje poskytnout dohodnutý počet pozvánek pujčiteli za účelem
účasti na vernisáži výstavy; dále je vypujčitel povinen v prípadném katalogu, dalších
tiskovinách a všech dalších prípadných informačních formách uvádet název pujčitele;
v prípade edice tištených informačních a propagačních materiálu k výstave se vypujčitel
zavazuje poskytnout pujčiteli po 2 ks techto materiálu;
3. vypujčitel se zavazuje, že vrátí predmety výpujčky osobne, v termínu dohodnutém
s pujčitelem príp. v termínu stanoveném ve výzve k vrácení predmetu výpujčky
4. vypujčitel se zavazuje v prípade poškození predmetu výpujčky uhradít veškerou újmu
pujčiteli vzniklou

IV.
Transport zajistí na své náklady vypujčitel.

V.
Záverečná

ustanovení:

1. vypujčitel si je vedom, že nedodržení podmínek výpujčky stanovených ve smlouve je
duvodem k požadavku pujčitele na vrácení predmetu výpujčky pred uplynutím sjednané
výpujční Ihuty;
2. tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2
stejnopisech, když nabývá účinnos'ti dnem podpisu poslední smluvní stranou;
3. smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a souhlasí se všemi
podmínkami v ní uvedenými;

Prílohy:
Príloha Č . 1- Zápis o predání a prevzetí predmetu výpujčky

V Praze dne

V Bratislave

dňa
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Doc. Mirjam FRIEDOVÁ, PhD.
Za pujčitele

prof. RNDr. Ján TURŇA, CSc.
za vypujčitele

Príloha č. 1

Zápis o predání a prevzetí predmetu

výpujčky

Stav predmetlI pfi predání: ];,.{:2

V Praze dne ......... .

V Praze dne ........ .

Predal ................ . ...

Prevzal. - . ...• .......

Stav predmetu pri zpetném pr<;<vzetí :

V Praze dne ......... .

V Praze dne ........ .

Predal ................... .

Prevzal ................ .

