1. Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
IČO: 619 89 100
Sídlem: Ostrava, Poruba, 17. listopadu 2172/15, PSČ: 708 00
Zastoupena: prof. Ing. Pavel Branštetter, CSc.,
děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky
Kontaktní osoba: p. Renáta Mostýnová
(dále jen "půjčitel" nebo „VŠB- TUO“)
a
2. ………………………………………………
IČ: ………………………….
Sídlem: ………………………………..
Zastoupena: …………………………….
(dále jen "vypůjčitel")
spolu uzavírají podle ust. § 2193 zák.č. 89/2012 Sb., tuto
smlouvu o výpůjčce
I.
Předmět smlouvy
1. Půjčitel je výlučným vlastníkem:
parc.č. 1738/41, v katastrálním území Poruba, obec Ostrava, zapsaném na LV č. 1873 druh
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p 2172, způsob využití
(budova Fakulty elektrotechniky a informatiky, budova FEI),vše zapsáno u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava.
2. V budově Fakulty elektrotechniky a informatiky (budova FEI) ve 2. patře je prostor, který
slouží jako galerie (dále také jako „předmět smlouvy“ nebo „galerie“).
3. Půjčitel přenechává předmět smlouvy vypůjčiteli k dočasnému a bezplatnému užívání, a to za
účelem provozování galerie (výstav) a vypůjčitel předmět smlouvy přebírá.
4. Půjčitel přenechává předmět smlouvy do užívání pouze dle provozního řádu budovy FEI, což
vypůjčitel bere výslovně na vědomí a takto předmět smlouvy k užívání přebírá.
5. Vypůjčitel je povinen vrátit předmět smlouvy v původním stavu nejpozději v den ukončení
smlouvy.
6. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět smlouvy pouze ke stanovenému účelu, tedy k výstavám.

7. Vypůjčitel zajistí instalaci vlastních realizací (obrazů, rámů), tj. vypůjčitel dodává svá
vystavovaná díla na vlastních médiích. V krajních případech možnost zapůjčení rámů
formátu A2.
8. Instalace je plně v režii vystavovatele (dle definovaných pravidel a technických možností).
Vystavovatel je zodpovědný za správnou instalaci a plně ručí za svá vystavená díla. Tato
smlouva se uzavírá na dobu určitou od …………………do………………..
9. V rámci instalace je možné zorganizovat vernisáž, a to v organizační spolupráci s fakultou
(na náklady vystavovatele či dle domluvy).
10. Součástí instalace bude dodání popisu výstavy (název, autor, vysvětlení), a to vytištěné ve
formátu A1. Tento informační banner musí být před umístěním schválen fakultou a vycházet
z dodaného vzoru.
11. K dispozici jsou vypůjčiteli lanka a háčky na závěsný systém.
Parametry vystavovací plochy - příloha č.1.

II.
Povinnosti půjčitele a vypůjčitele
1. Půjčitel je povinen přenechat vypůjčiteli předmět smlouvy ve stavu způsobilém k řádnému
užívání a seznámit jej s pokyny nutnými k řádnému užívání. Vypůjčitel prohlašuje, že byl
řádně seznámen s pokyny k užívání předmětu smlouvy a potvrzuje, že předmět smlouvy byl
předán při podpisu této smlouvy ve stavu způsobilém jeho řádnému užívání.
2. Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět smlouvy k užívání třetím osobám.
3. Vypůjčitel je povinen pečovat o to, aby předmět smlouvy nebyl poškozen nebo zničen.
4. Půjčitel může požadovat vrácení předmětu smlouvy, užije-li vypůjčitel předmět smlouvy
v rozporu s touto smlouvou.
5. Vypůjčitel bere na vědomí, že každý pracovní den je předmět smlouvy volně přístupný
veřejnosti a VŠB – TUO neposkytuje žádný dohled, ostrahu ani kontrolu nad předmětem
smlouvy. Vypůjčitel je oprávněn zajistit si na vlastní náklady po předchozí domluvě
s půjčitelem dohled nad předmětem této smlouvy.
6. Vypůjčitel bere na vědomí, že výstava a exponáty v galerii nejsou ze strany půjčitele pojištěny.
Vypůjčitel je oprávněn zajistit si na vlastní náklady pojištění exponátů a výstavy.

III.
Odpovědnost za škodu

1. V případě poškození předmětu smlouvy se odpovědnost vypůjčitele posuzuje podle obecných
ustanovení o odpovědnosti za škodu.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouva končí uplynutím doby uvedené v této smlouvě. Před uplynutím této doby lze
smlouvu ukončit na základě dohody smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
jedno vyhotovení.
3. Tuto smlouvu lze změnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných
číslovaných dodatků.
4. Právní vztahy mezi půjčitelem a vypůjčitelem, které vyplývají z této smlouvy a nejsou v ní
upraveny, se řídí právním řádem ČR, zejména zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem
připojují své podpisy.

V Ostravě dne ………………………………

____________________________

____________________________

za VŠB - TUO
prof. Ing. Pavel Branštetter, CSc.

za …………………..

Příloha č.1

