STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
21. schůze rady města dne: 03.11.2020
Bod pořadu jednání: 35
Uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce a užití uměleckých děl
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce a užití
uměleckých děl, která nepodléhají ochraně dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. s Oblastní
galerií Liberec. Výpůjčka se týká 6 obrazů, určených k výzdobě zasedací místnosti č. 202 a
místnosti č. 210 v budově historické radnice.

MML, Odbor vnitřních věcí
Důvod předložení: uzavření smlouvy
Zpracoval:

Šťastná Lucie, Mgr. - vedoucí oddělení komunikace a informací

Projednáno s:

Ing. Martinem Čechem, tajemníkem

Předkládá:

Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o bezplatné výpůjčce a užití uměleckých děl, která nepodléhají ochraně
dle autorského zákona č. Z18/2020 mezi Oblastní galerií Liberec, příspěvkovou organizací,
IČ 00083267, se sídlem Masarykova 723/14, Liberec a statutárním městem Liberec, IČ
00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec dle přílohy
ukládá
zajistit uzavření Smlouvy o bezplatné výpůjčce a užití uměleckých děl, která nepodléhají
ochraně dle autorského zákona č. Z18/2020.
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí
T: 31.12.2020

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
Statutární město Liberec má k dnešnímu dni s Oblastní galerií Liberec (dále jen OGL) uzavřenou
Smlouvu o bezplatné výpůjčce a užití uměleckého díla, které nepodléhá ochraně dle autorksého zákona
Z41/2019, usnesením rady města č. 1078/2019. Tato smlouva se týká vypůjčení 6 obrazů do zasedacích
místností č. 202 a č. 210 v budově historické radnice. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12.
2020. Z tohoto důvodu je potřeba uzavřít s OGL novou výpůjční smlouvu.
Smlouva o bezplatné výpůjčce a užití uměleckých děl, které nepodléhají ochraně dle autorského zákona
se týká těchto uměleckých děl:
 zasedací místnost č. 202:
K. Schweninger – Pohled od Ještědu k Liberci, 1880
olej, plátno, 86 x 139 cm
inv.č.: O 392
W.F. Jäger – Liberec od Harcova
olej, plátno, 119,5 x 140 cm
inv.č.: O 1273
W.F. Jäger – Pohled na frýdlantský zámek
olej, plátno, 95 x 67 cm
inv.č.: O 1275
 zasedací místnost č. 210 :
Karel Postl – Zámek Grabštejn, 1815
olej, plátno, 108,8 x 154 cm
inv.č.: O 451
Karel Postl – Zámek Frýdlant, 1815
olej, plátno, 109 x 154 cm
inv.č.: O 450
Mánes Antonín – Zámek Lemberk, 1818
olej, plátno, 109 x 153,5 cm
inv.č.: O 452
Obrazy jsou v zasedacích místnostech zabezpečeny samostatným okruhem v systému EZS. Z důvodu
zájmu ochrany kulturního dědictví a sbírek půjčitele je příloha této smlouvy neveřejná (dle článku X,
odst. 4 smlouvy).
Přílohy:
Smlouva_vypujcka_obrazy_OGL
Priloha_2_Souhlas_pravniho_oddeleni
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výpůjční smlouva číslo: Z 18/2020
č. j.: ………………….
Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
se sídlem Masarykova723/14, 460 01 Liberec 1
IČ: 00083267
zastoupená Mgr. Janem Randáčkem, ředitelem
jako půjčitel na straně jedné
a
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1
IČ: 00262978
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem
jako vypůjčitel na straně druhé
uzavírají podle ustanovení § 2193 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších právních
předpisů a § 16 a § 17 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Smlouvu o bezplatné výpůjčce a užití uměleckých děl,
která nepodléhají ochraně dle autorského zákona
I.
1) Půjčitel má právo hospodaření k uměleckým dílům, která jsou ve vlastnictví Libereckého kraje.
2) Seznam a popis uměleckých děl, která jsou předmětem výpůjčky dle této smlouvy, je uveden v Příloze č. 1
této smlouvy.
II.
Touto smlouvou půjčuje půjčitel díla popsaná v Příloze č. 1 této smlouvy vypůjčiteli, a to za účelem výzdoby
jednacích sálů liberecké radnice a souhlasí s užitím děl k tomuto účelu.

III.
Vypůjčitel přijímá do užívání umělecká díla uvedená v Příloze č. 1 této smlouvy a prohlašuje, že je mu znám
fyzický stav těchto děl.
IV.
Výpůjčka se sjednává na dobu určitou a to od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

V.
Smlouva o výpůjčce se uzavírá za následujících podmínek:







vypůjčených děl bude užito jen k účelu podle čl. II. této smlouvy,
vypůjčitel není oprávněn bez souhlasu půjčitele s díly dále nakládat, zejména je přenechávat jinému do
užívání, přemisťovat je do jiných než sjednaných prostor nebo je užívat k jinému než smluvenému účelu,
vypůjčitel je povinen po dobu užívání zajistit ochranu a bezpečnost děl, zejména ostrahu, bezpečné
upevnění a umístění v místnostech, v nichž jsou dodrženy klimatické podmínky podle současných
doporučených muzejních standardů,
díla nesmí být bez souhlasu půjčitele fotografována, filmována ani jinak reprodukována s výjimkou
celkových záběrů jednacích síní, nebo dokumentace jednání v předmětných jednacích síních, tyto snímky a
záběry smí být užity pro potřebu prezentace vypůjčitele,
na dílech nesmějí být prováděny restaurátorské zásahy, změny či úpravy,
vypůjčitel je povinen vrátit díla v ochranných obalech, ve kterých byla půjčena,




vypůjčitel je povinen půjčená díla pojistit na dobu transportu a manipulace,
půjčená díla převezme i vrátí pověřený odborný pracovník vypůjčitele.

VI.
Vypůjčitel odpovídá za jakékoliv poškození, znehodnocení, zkázu děl, nebo ztrátu děl, ať už vznikly jakýmkoliv
způsobem, až do výše pojistných cen. Odpovědnost vzniká okamžikem fyzického převzetí děl vypůjčitelem a
trvá až do fyzického předání půjčiteli, případně fyzického předání dalšímu smluvnímu vypůjčiteli. Půjčitel má
právo za trvání smluvního vztahu se o stavu uměleckých děl, jakož i o způsobu nakládání s nimi kdykoliv
přesvědčit.
VII.
Předává-li vypůjčitel umělecká díla přímo dalšímu smluvnímu vypůjčiteli, je povinen bez zbytečného odkladu
zaslat půjčiteli předávací protokol, ze kterého bude zřejmý stav předávaných uměleckých děl, jakož i datum
předání a převzetí. Od tohoto data přebírá za díla odpovědnost nový vypůjčitel. K předání může dojít pouze
tehdy, pokud se nový vypůjčitel prokáže smlouvou uzavřenou s půjčitelem, která jej k převzetí uměleckých děl
a jejich užívání opravňuje.
VIII.
1) Výpůjčka končí uplynutím sjednané doby.
2) Výpůjčka může skončit před uplynutím sjednané doby dohodou smluvních stran, nebo výpovědí kterékoli ze
smluvních stran. Výpovědní lhůta činí 15 dní.

IX.
Vypůjčitel bere na vědomí, že zapůjčená umělecká díla nepodléhají ochraně podle autorského zákona.

X.
Doložky o zveřejnění:
1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).
2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními
zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje,…) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou
zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez
právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné
škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí
jeho přijetí.
4) Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění provede pouze půjčitel. Přílohy této smlouvy mají důvěrnou povahu
z důvodu zájmu o ochraně kulturního dědictví, sbírek půjčitele a případně též obchodního tajemství půjčitele
podle zvláštních právních předpisů a nejsou určeny ke zveřejnění.

XI.
1) Tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnou formou po dohodě obou smluvních stran,
jinak jsou veškeré změny či doplňky neplatné.
2) Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží půjčitel a jeden vypůjčitel.
3) Tato smlouva vyjadřuje skutečnou a svobodnou vůli účastníků, jejichž zástupci smlouvu přečetli a s jejím
obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

4) uzavření této smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Liberec dne ………., usnesením č…………..

V Liberci dne

...........................................................
Mgr. Jan Randáček
ředitel
za půjčitele

V Liberci dne

......................................................................
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor
za vypůjčitele

Příloha číslo 1 k výpůjční smlouvě číslo Z 18/2020:
Místo vystavení:
v reprezentačních prostorách staré radnice
nám Dr. E. Beneše 1
460 01 Liberec 1
Seznam děl:
1.

K. Schweninger - Pohled od Ještědu k Liberci, 1880
olej, plátno, 86 x 139 cm
značeno vlevo dole: Carl Schweninger. 1880
inv.č..: O 392

2.

W. F. Jäger - Liberec od Harcova
olej, plátno, 119,5 x 140 cm
značeno vlevo dole: W. F. JÄGER
inv.č.: O – 1273

3.

W. F. Jäger - Pohled na frýdlantský zámek
olej, plátno, 95 x 67 cm
značeno vlevo dole: W. F. JÄGER
inv.č.: O – 1275

4.

Karel Postl – Zámek Grabštejn, 1815
olej, plátno, 108,8 x 154 cm
inv.č.: O 451

5.

Karel Postl – Zámek Frýdlant, 1815
olej, plátno, 109 x 154 cm
inv.č.: O 450

6.

Mánes Antonín - Zámek Lemberk, 1818
olej, plátno, 109 x 153,5 cm
neznačeno,
inv. č. O 452

Pojistná hodnota uvedených děl bude sdělena samostatným protokolem.

Potvrzení o převzetí ke smlouvě Z 18/2020
Umělecká díla, která jsou předmětem této smlouvy, převzal dne:

.............................................................................................................................................................
jméno a podpis přejímajícího, číslo OP
Za OGL předal/a a ověřil/a:

Potvrzení o vrácení
Oblastní galerie v Liberci potvrzuje, že dnešního dne převzala od vypůjčitele:

.............................................................................................................................................................
v řádném a neporušeném stavu, popř. s těmito závadami:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................
umělecká díla uvedená v článku I. této smlouvy.

V................................................

.............................................................
půjčitel

dne.................................

.....................................................................
vypůjčitel

-------- Původní zpráva -------Od: Krejsová Jana
Datum: 23.10.20 8:40 (GMT+01:00)
Komu: Šťastná Lucie
Předmět: FW: kontrola usnesení PR
Dobrý den,

Aktuálně kontrolujeme usnesení elektronicky (viz e-mail níže).

Usnesení k materiálu „Uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce a užití uměleckých děl“ je
v pořádku.

Hezký den
JUDr. Jana Krejsová
vedoucí oddělení právního
odboru právního a veřejných zakázek

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
ISDS 7c6by6u

tel.
e-mail:
web: www.liberec.cz

