
 
 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
K VYPŮJČENÉ VĚCI (MAJETKU) 

 
PŮJČITEL 

Název:   Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 
Sídlo:    Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín   
IČ:    00305847 

Vypůjčení/vrácení, telefon: Archeopark Chotěbuz-Podobora, +420 552 309 133 (+420 734 284 589) 
 
VYPŮJČITEL 
Jméno a příjmení dospělé osoby: 
Jméno/a a příjmení nezletilé/ých osob/y (jen v případě výpůjčky): 
Adresa trvalého bydliště: 
Číslo platného osobního dokladu: 
Kontaktní mobilní telefon: 
Číslo účtu / IBAN a sídlo banky (jen v případě bezhotovostní vratky kauce):  
 
 
Vypůjčitel tímto potvrzuje převzetí níže uvedené/ých věci/cí (majetku) k bezplatné krátkodobé výpůjčce, 
a to za dále sjednaných podmínek (viz zadní strana), se kterými takto souhlasí. 
 
PŘEDMĚT VÝPŮJČKY: 
 
 
 
 
 
ČÁSTKA VRATNÉ KAUCE:    VRÁCENA   NEVRÁCENA 
 
DATUM, ČAS A DOBA VÝPŮJČKY: 

 
Předal/a (datum, jméno, příjmení a vlastnoruční podpis zástupce půjčitele): 

 
 
 

Převzal/a (datum, jméno, příjmení a vlastnoruční podpis vypůjčitele): 
 
 
 

STAV PŘEDMĚTU VÝPŮJČKY PŘI NÁVRATU: V POŘÁDKU   POŠKOZEN 
 
ZÁPIS O POŠKOZENÍ PŘEDMĚTU VÝPŮJČKY (jen v případě jeho poškození): 
 
 
 
 
Název projektu: Toulky údolím Olše 

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A Česká republika – Polsko). 



PŮJČITEL: 
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín, IČ: 00305847, Zn.: Pr 883 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
 

MÍSTO PRO VYPŮJČENÍ A VRÁCENÍ: 
Vypůjčení a vrácení jízdních kol a souvisejícího příslušenství je návštěvníkům na české straně projektu standardně umožněno v pobočce Muzea Těšínska, 
p. o.: Archeopark Chotěbuz-Podobora, Karvinská 455, 735 61 Chotěbuz. 
Vypůjčené vybavení lze navíc vrátit i u polského partnera (Dům přírodovědce, Hażlach), a to bez ohledu na to, kde bylo prvotně vypůjčeno. 
 

ČASOVÁ DOSTUPNOST: 
Základní časová dostupnost půjčovny kol/příslušenství vychází z provozní doby Archeoparku (Chotěbuz): 
DUBEN až ČERVEN, ZÁŘÍ a ŘÍJEN - pondělí: zavřeno, úterý - pátek: 8.00 h – 16.00 h, sobota, neděle a státní svátky: 9.00 h – 17.00 h (16.00 h - ŘÍJEN) 
ČERVENEC až SRPEN - pondělí: zavřeno, úterý - neděle a státní svátky: 9.00 h – 17.00 h 
Poslední výpůjčka je v daný den umožněna zpravidla jednu hodinu před koncem provozu Archeoparku, její vrácení pak zpravidla po celou dobu jeho provozu. 
 

Aktuální provozní doba Archeoparku: https://www.archeoparkchotebuz.cz  

Aktuální provozní doba Domu přírodovědce: https://www.domprzyrodnika.pl 
 

Vyhrazena jsou také nezbytná provozní omezení (např. přestávky v práci atd.) nebo mimořádné situace (např. COVID, havárie, živelná pohroma atd.), 
které objektivně neumožní zachovat po určitou dobu plný/částečný provoz půjčovny kol. Od listopadu do března za zpravidla nepříznivých klimatických 
podmínek v tomto období je dále možné také sezónní omezení/přerušení možnosti výpůjčky. 
 

DOBA VÝPŮJČKY: 
Maximální doba, po kterou může vypůjčitel toto vybavení využívat, je 48 hodin od jeho převzetí (tato doba však může být po dohodě zkrácena). 
Daný čas v sobě zahrnuje jak převzetí vypůjčených předmětů, tak projetí alespoň části trasy a jejich vrácení zpět. Vypůjčitel musí navíc vždy zohlednit 
skutečnou provozní dobu turistické atraktivity, kde bude předmět výpůjčky vracet (Chotěbuz nebo Hażlach). Vypůjčitel má právo vrátit věc/věci předčasně. 
 

CENA VYPŮJČKY: 
Půjčitel přenechává za daných podmínek a po danou dobu vypůjčiteli vypůjčenou věc/i a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. 
K zakoupené vstupence bude návštěvníkovi v případě jeho zájmu vypůjčeno jízdní kolo a související příslušenství (dle jeho vlastního výběru). Samozřejmě 
pouze v případě dostatečné volné kapacity, tj. pokud bude požadované kolo/příslušenství ještě k dispozici. V případě zakoupené vstupenky pro více osob 
si lze takto vypůjčit maximálně počet kol odpovídající počtu osob uvedených na vstupence, kteří zároveň danou atraktivitu skutečně navštívili. Opětovná 
výpůjčka vybavení na tutéž zakoupenou vstupenku není možná. 
Tímto není dotčena vratná kauce, jejíž zaplacení je podmínkou pro vlastní realizaci výpůjčky. Nejedná se přitom o poplatek za využití jízdního kola / 
příslušenství, jelikož po řádném vrácení předmětu výpůjčky bude kauce v plné výši vyplacena zpět. Bezplatnému dočasnému užívání rovněž nebrání 
ani povinnost vypůjčitele uhradit případnou vzniklou škodu na předmětu výpůjčky, když tato je podmíněna prokazatelným vznikem škody na kole nebo jeho 
příslušenství v době, kdy měl vypůjčitel danou věc k dispozici. 
 

VRATNÁ KAUCE: 
V případě vratné kauce se nejedná o poplatek za využití jízdního kola, jelikož po řádném vrácení předmětu výpůjčky bude kauce v plné výši vyplacena zpět. 
V případě, že nebude vše vypůjčené (kolo/kola/příslušenství) řádně vráceno (ve stanovenou dobu a bez prokazatelného poškození) nebo nebude vráceno 
vůbec, je Muzeum Těšínska, p. o., oprávněno si kauci za přísl. kus/kusy v plné výši ponechat (pokud se strany nedohodnou písemně jinak). Tímto není 
dotčena povinnost vypůjčitele uhradit případnou vzniklou škodu na předmětu výpůjčky, když tato je podmíněna prokazatelným vznikem škody na kole nebo 
jeho příslušenství v době, kdy měl vypůjčitel danou věc k dispozici. Škodu lze na náklady osoby, která si danou věc vypůjčila, odstranit opravou, pokud je 
tato možná. V případě vzniku takové škody na věci, která ani po běžné opravě zjevně neumožní další používání věci pro účely projektu (např. totální škoda, 
zničení rámu kola, kolo nebude vráceno vůbec apod.), bude vypůjčitel povinen uhradit škodu v takové výši, která umožní příslušnému partnerovi, který byl 
ze strany vypůjčitele poškozen, pořízení nové věci srovnatelného provedení a kvality. Pokud k takovému nákupu nové věci, která půjčiteli bezplatně plně 
nahradí původní poškozenou věc, skutečně dojde, bude kauce v plné výši vypůjčiteli vyplacena zpět. Výše vratné kauce je stanovena na: 
 

Tandemové kolo (1 ks) nebo Elektrokolo (1 ks), vč. příslušenství: 600 Kč Vozík za kolo pro přepravu dítěte (1 ks), vč. příslušenství: 300 Kč 
Kolo (1 ks), vč. příslušenství:     480 Kč 
 

Zájemcům o vypůjčení kol/příslušenství je platba vratné kauce umožněna jak v hotovosti, tak bezhotovostně (např. pomocí platební karty). Převzetí těchto 
finančních prostředků bude vypůjčiteli potvrzeno. Následné vrácení kauce (po řádném vrácení předmětu výpůjčky) proběhne odlišně. Pokud dojde k jeho 
vrácení v místě předchozího vypůjčení, bude kauce zpětně vyplacena stejným způsobem, jak byla přijata (pokud se strany nedohodnou jinak). Při vrácení 
věci/cí v Domu přírodovědce (Hażlach) je pro vratku kauce stanovena výlučně bezhotovostní forma. 
Pro realizaci bezhotovostní vratky kauce je vypůjčitel povinen sdělit pracovníkovi muzea sídlo banky a číslo bankovního účtu, na který má být zaplaceno. 
 

DALŠÍ PODMÍNKY VÝPŮJČKY: 
Jízdní kolo (příp. další související příslušenství) bude jednotlivé osobě předáno po předložení minimálně jednoho dokladu s fotografií prokazujícího její 
totožnost (v případě dětí do 15 let věku totožnost jiné dospělé osoby). Výpůjčka kol/a je podmíněna zaplacením vratné kauce, která bude po řádném 
vrácení předmětu výpůjčky vyplacena osobě vypůjčitele v plné výši zpět. Před předáním příslušného jízdního kola bude pro účely řešení případného vzniku 
škody na tomto majetku pořízena jeho fotodokumentace. Půjčitel přenechá vypůjčiteli věc/i ve stavu způsobilém k užívání. Na vyžádání bude vypůjčiteli 
poskytnut návod k obsluze kola/vozíku. Převzetím věci/cí vypůjčitel potvrzuje, že jsou mu známy jak podmínky běžného použití a provozu věci/cí, 
tak související zákonné a podzákonné předpisy, kterými je povinen se vypůjčitel při užívání řídit. 
Pro potřeby vlastní výpůjčky bude každé kolo vybaveno externím zařízením umožňujícím jeho bezpečné uzamčení. Každý návštěvník trasy, který si kolo 
vypůjčí, bude povinen jej uzamknout pokaždé, když nebude pod jeho stálým a přímým dohledem, resp. vždy, když bude kolo odstaveno z důvodu přerušení 
jízdy. Další vypůjčené příslušenství a odnímatelné součásti kola bude povinen jeho vypůjčitel ochránit před poškozením nebo zcizením vlastním způsobem 
(např. demontáží odnímatelného světla a jeho uschováním v příručním zavazadle). 
Vypůjčitel není oprávněn věc přenechat jiné osobě bez svolení půjčitele. Svěří-li věc třetí osobě, odpovídá, jako by předmět výpůjčky užíval sám. 
Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky řádně tak, aby na něm nevznikla škoda, a pouze k účelu, kterému slouží, a není oprávněn činit na předmětu 
výpůjčky jakékoliv zásahy či úpravy. Tímto není dotčena jeho povinnost provádět na své náklady běžnou údržbu.  
Vypůjčitel je povinen oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu škody, závady či potřeby oprav předmětu výpůjčky. Při porušení této povinnosti odpovídá 
vypůjčitel za škodu tím způsobenou. Každou dopravní nehodu za účasti vypůjčeného kola je vypůjčitel povinen bezprostředně oznámit Muzeu Těšínska, 
p. o. a Policii ČR. Totéž platí i v případě škody způsobené na kole třetí osobou, a to včetně krádeže. 
Návštěvník trasy, který si vypůjčil kolo/příslušenství, jej vrátí ve stanovenou dobu, v potřebném množství, v úplném a bezvadném stavu. Půjčitel 
(Muzeum Těšínska, p. o.) je oprávněn po vypůjčiteli požadovat úhradu případné škody na předmětu výpůjčky, mimo jeho běžného opotřebení, a tento bude 
povinen tuto prokazatelnou škodu půjčiteli uhradit. 

PPrroo  vvyyššššíí  ssttuuppeeňň  zzaajjiiššttěěnníí  bbyylloo  nnaa  kkoolleecchh  aapplliikkoovváánnoo  ttaakkttééžž  ffoorreennzznníí  zznnaaččeenníí  ppoommooccíí  ssyynntteettiicckkéé  DDNNAA..  
  

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI PŮJČITELE: 
Muzeum Těšínska, p. o., nepřebírá odpovědnost za jakoukoliv újmu nebo škodu, která vypůjčiteli nebo další osobě vznikla nebo mohla vzniknout 
v souvislosti s předmětem výpůjčky, a to od jeho převzetí po vrácení zpět.  
 

OSOBNÍ ÚDAJE: 
Osobní údaje budou Muzeem Těšínska, p. o., zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z vypůjčení a vrácení jízdních kol 
a souvisejícího příslušenství, a to včetně zajištění příp. vrácení tohoto vybavení u partnera projektu - Gmina Hażlach (v případě potřeby); k jiným účelům 
nebudou tyto osobní údaje Muzeem Těšínska, p. o., použity. Muzeum Těšínska, p. o., při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. 

Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Muzea Těšínska, p. o., www.muzeumct.cz. 


