Sbírka interních aktů řízení KŘ HZS Jihočeského kraje částka 6/2019

Příloha č. 2

SMLOUVA O VÝPŮJČCE
uzavřená v souladu s ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů
ev.č.: ………………………
I. Smluvní strany
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Pražská 52b, 370 04 České Budějovice
IČO: 70882835
Zastoupená:
jméno, funkce: ...............................................................................................................
Kontaktní spojení: tel.:………………………….; e-mail: ………………………………….
(dále jen „půjčitel“)

Organizace – název:.........................................................................................
sídlo:...................................................................................................................
IČO:....................................................................................................................
zastoupená:
jméno:………………………………………………….………………………
bydliště:…………………………………………………………………………
datum narození: ………………………………………………………………...
tel. číslo/e-mail: …………………………………......................................……
(dále jen „vypůjčitel“ )
II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je po dohodnutou dobu bezplatné užívání …………… ks vysoušečů zdiva
vypůjčitelem, uvedených v příloze ke smlouvě – seznam vypůjčených vysoušečů.
Účel výpůjčky:
Místo použití vysoušečů:……………………………………………………………..
Vysoušeče jsou majetkem České republiky – HZS JčK a půjčitel je příslušný s nimi hospodařit.
Nedílnou součástí smlouvy o výpůjčce je Příloha ke smlouvě o výpůjčce – seznam vypůjčených
vysoušečů.

III. Podmínky smlouvy
1. Výpůjčka se sjednává nejdéle do: …………………………...
2. Povinnosti a práva půjčitele:
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a) půjčitel se bude domáhat předčasného vrácení, potřebuje-li věc nevyhnutelně dříve z důvodu,
který nemohl při uzavření smlouvy předvídat, v takovém případě revizi zajišťuje půjčitel,
b) půjčitel je oprávněn provádět fyzickou kontrolu všech vypůjčených vysoušečů v místě jejich
použití v předem dohodnutém termínu,
c) půjčitel bude vyžadovat okamžité vrácení vysoušečů a jejich odvezení z místa použití po
zjištění, že vypůjčitel je užívá v rozporu s účelem, kterému slouží, nebo neužívá vysoušeče
řádně, nebo v souladu s pokyny uvedenými v „Návodu k obsluze“, nebo v souladu se
smlouvou; půjčitel bude v takovém případě vyžadovat po vypůjčiteli oprávněně vynaložené
náklady spojené s okamžitým vrácením vysoušečů (odvezení, údržba, opravy a revize), půjčitel
je povinen o příčině a okamžitém vrácení vysoušeče sepsat s vypůjčitelem protokol podepsaný
oběma stranami,
d) půjčitel bude požadovat po vypůjčiteli smluvní pokutu za nedodržení doby, na kterou byl
vysoušeč vypůjčen a to ve výši 300,-Kč za každý byť i započatý den prodlení a za každý
vysoušeč samostatně (za termín vrácení se považuje den uvedený v čl. III, odstavec 1.
smlouvy), a to i v případě, kdy se vypůjčitel pokusil vrátit vysoušeč za nedodržení smluvních
podmínek - nefunkční a/nebo bez nového revizního protokolu tento nebyl k vrácení přijat.
3. Povinnosti a práva vypůjčitele:
a) vypůjčitel je povinen používat vysoušeče pouze v souladu s pokyny uvedenými v „Návodu
k obsluze“ a v souladu se smlouvou,
b) vypůjčitel je povinen chránit vysoušeče před poškozením, ztrátou, nebo zničením, zodpovídá za
jejich ztrátu, poškození či zničení a je povinen na své náklady odstranit vady, které vzniknou
v důsledku neodborného, nebo nedovoleného zacházení; v případě ztráty nebo zničení nahradit
půjčiteli vzniklou škodu předáním stejného nebo parametrově shodného vysoušeče, nebo
provede úhradu v aktuální ceně nového zařízení,
c) vypůjčitel je povinen při zjištění poruchy, ztráty nebo zničení vysoušeče neprodleně oznámit
tyto skutečnosti nejpozději do dvou pracovních dnů půjčiteli telefonicky příp. e-mailem na
kontaktní spojení půjčitele,
d) vypůjčitel není oprávněn provádět opravy vysoušeče svépomocí,
e) vypůjčitel je povinen vysoušeče vrátit půjčiteli jakmile pomine důvod výpůjčky, nejpozději
však do doby, na kterou byla sjednána, pověřeným pracovníkům v sídle půjčitele,
f) vypůjčitel je povinen vrátit vysoušeč v provozuschopném stavu a po provedení předepsané
revize elektrických zařízení, kterou doloží revizním protokolem zpracovaným oprávněnou
osobou,
g) vypůjčitel je povinen vysoušeče vrátit půjčiteli okamžitě po zjištění půjčitele, že vypůjčitel
neužívá vysoušeče řádně, nebo v souladu s pokyny uvedenými v „Návodu k obsluze“, nebo
v souladu se smlouvou.; Termín okamžitého vrácení před uplynutím doby uvedené v čl. III,
odstavec 1. smlouvy, se má za nový termín doby výpůjčky dle čl. III, odstavec 1. Smlouvy.
Okamžité ukončení smlouvy půjčitelem nevyžaduje souhlasu vypůjčitele. Další ustanovení
smlouvy nejsou okamžitým vrácením dotčeny,
h) vypůjčitel je povinen uhradit půjčiteli oprávněně vynaložené náklady spojené s okamžitým
vrácením vysoušečů (odvezení, údržba, opravy a revize),
i) v případě nedodržení termínu vrácení vysoušeče je vypůjčitel povinen uhradit půjčiteli smluvní
pokutu ve výši 300,-Kč za každý byť i započatý den prodlení a za každý vysoušeč samostatně,
j) vypůjčitel není oprávněn věc přenechat jiné osobě bez svolení půjčitele.
4. Fyzické předání majetku uvedeného v čl. II mezi pověřenými zástupci smluvních stran je
potvrzeno podpisem této smlouvy. Při vrácení vysoušeče bez vad, s protokolem o revizi a
návodem k použití podepíše pověřená osoba půjčitele obě vyhotovení „Příloha ke smlouvě o
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výpůjčce - seznam vypůjčených vysoušečů“, jeden výtisk pro půjčitele, druhý pro vypůjčitele jako
doklad o vrácení.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouvu může půjčitel vypovědět s pětidenní výpovědní lhůtou, která začne plynout dnem
následujícím po doručení písemné výpovědi. V tomto období je vypůjčitel povinen vyrovnat
závazky plynoucí za smlouvy.
3. Smlouvu je možno měnit a doplňovat jen písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami.
4. Smlouvu je možné vypovědět okamžitě a jednostranně půjčitelem v případě, že vypůjčitel neužívá
vysoušeče řádně a k účelu, ke kterému je určen, nebo v souladu s pokyny uvedenými v „Návodu
k obsluze“, nebo přenechá vysoušeč třetí osobě bez svolení půjčitele.
5. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím
obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V …………………………. dne:…………………….
Za půjčitele (HZS):

Za vypůjčitele:

Jméno pověřené osoby:…………………………

Jméno oprávněné osoby………..……………

Podpis:………………………………..…………

Podpis:………………….……………………
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Příloha ke smlouvě o výpůjčce - seznam vypůjčených vysoušečů:
Předáno v den podpisu smlouvy

Vráceno

P.č.

vrátil
Typ

Výrobní (evidenční) číslo

dne

jméno

podpis

jméno

převzal
podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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