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Smlouva o \'ýpůjčce (dále jen ,, mlouva") 
U/3\ renil podle-~ Z 193 a nao;l. ;..aJ..ona č gq .:!1) 1.:! ' b. , ob~anský .t..al.ontk. ' platncm ;nčm (daJe JCO ,.07'') 

Hl:a' ni mčslo Praha 
:.e :.1dlem: Praha I. ~lanaHsJ..é námchti::! 

ft-"<lJ tclka odboru slu.l.cb Mu~p!ttr~tu hlavního mčsw Prt.~h) 
I 

bank,)\IJÍ .;poj~ni· PP~90!1 7 , 160 00 Pr..1hu ó 
tú.. ____ 

I daJe jen .. Půjčltel'") 

a 

TrioMt:diellll>.r.o. 
se llidkm: PrJha 6. 1\hlad) Horftkmé -1.:! 117 
zasroupc:m. I 
IČO: 07321 I 
DIC: CL.013~ 1431 
(dále JCn •. VyptiJčHel'·) 

(děle ~polečně jen .. mluvni ~>lnln}~') 

I. 

3. 

tuto ' mlom u: 
(dále jen ,.Smlou\'a'·) 

Pujč11d prcnechá Vypujč1tclt J... IŮÍ\ aru ,·cll.j· 7ascduci sál • ' l.'lkj !oalonck, mal) satoncl.. \ eetnč 
"távajk1hu .taht.em. nacha7cjic• 'll! \ I putre objektu '\/o\IÍ mdmce hlavního mč<;ta Prah} 'e ~pnivt 
odboru :.Južeb MagJslr'.ilu hlamfhn m~sta Pmh). na adrese Manan".kc nárn~:.ti 2. Pmha I (dalt: Jen 
.. Ptct.lmčl \ýpůji:!J...y"}. 

\'ypujčih.'l je ornh nčn Ptet.lměl \ ýpůjtk} U~IV3l )lCllUt.' prn konferenční uče ly. pn.:ťlnáAky. ~1-..ole ni a 
~)bdobné •zdčhhací či kulturni akce. Vzhledem ke kutečnOlili, t.c 'it: Jedna o ber-platné utJ\ám Pf'\:Jmětu 
vypujCk~ pro akci konatmu pllcl L.á~titou prinuitL,rky hl<~vního mč!.til Prahy. či nčl..tcrehtl r. členu Rady 
hlavního města Prahy nesmi být J>tcdrnčt -.ýp!ljč!..y un\aJI ke J...omcrtnim účclOm 

Výpujčka se l.jedná\á na dobu un~itou dne. 10.12.2018 

H:lky la:-.edaci l.ál (č.I:!&J 
vdký "ulonck (č. U6) 
maly .,alonck (č.l35) 

s těmilv :-.Ju)'bams. 

oz' učeni l' č. 1.:!81 
promítáni(\ č. 12S) 
tlumočnická tcchml.:a 
šatna 

ud 8.00 do 17,00 htxl. 
L•d 8.00 do l 7,00 ht'd 
c.>d 8.00 du 17.00 h~oxl . 

'-1d 8.00 Jo 17 00 hm!. 
od 8,00 tl o 17.00 huJ. 

4. \'ypuJčitcl je povinen vrátil Ptedm~t v)'Pujčky ve ~t.l\'\1, v jakém ht1 prevT.al a m\ nčl 'ic za,azuje uhradit 
phpadn~ škody. kter~ v7niknou n3 majetku Pujčite!e. t.pu~obené Vypůjčitelem nebo 0$0bami zdrh•jicimi 
~ev Pfedme!tu výpCijtJ...y ~jeho ~ouhln1>1.·m. O pfc.!dám a pi'cv.t.cli a "ráccni a přc,t.cti Pkdrnc!'m v)rpujtky 
bude mJ u' nínu !'lrannmi ~cps.in ptedávaci pr01okol. kter) bude tadn~ vypln~ný a pod~psaný ůbema 

mJU\·1lími stranami 

o; Vypujčilcl /.,aji~>IÍ pořndatcbkou slulbu, která bud~: 'é:.t prelentaci ů~a::;lníku jeho a ke~· pl} celou dobu 
Jejíhro kt'lliiní. Poradatd'kň slu>ba mu"i b5•1 'e vsrupmm ve tibulu budo\ y' niž '\C' Pt~dmčt 'ÝJluj~ky 

t: . -'( 



nacházt. pi'ipadnč u \chodu do Predmčtu 'YJ>ujH_y. Potadatdska slulhil umoi.ni '-.tup fl\lU/.c úcu ... tníl..um 
Jkcc Vypu1č11cle. 

6 VypujCJicl je po"lnl.!n .;hránu Pi"cdmět \'YJ)UJčky ph~d poskozl!mm, 1tmtou, nebo .r.niCI!nim Ia~. dby "'' ym 
JCdntlnm1 tlC7p0sobil ~k.oJu. nallvd::IJ přtCtnu q:ntku noi..tru neohroztl JiYnt a /.dru\'1 ostlb, podle liltHM 

č I 33 I 985 Sb . o pnž.lími ochranč, 'e ročm JlMd~j~lch předp1sů. Vypůj~tlcl .k fll1\ m~n v~nm .11 1\ ý~enuu 
po7.t)most nj1~t~n1 bi!T.jlCČil{l<~ti ph u~m;h, u nichi hm1i n~bc1.pcči \I'J1iku po>.aru nc:bo kde dl'lJde ke 
shroma)'ďováni \ ícc jak 200 o,;oh 

7. Pujčncl je orrá\11Čn po dobu komtnt alce pro\ e-;t 1-..ontrolu dodr/.ll\ a nt p~ctlpisťt k 1..aj i~tčni bc~;pcčml:oli 
osob a poi.ámt ochrant 

&. Z<! p\lru$cni ponnnosu U\ edcnych pod člankcm 6 a 7 mlom-y, -.jcdmn a jr Smlm ni -.;rrany smlu\lli pol..utu 
\C ')'~t 10 000 KC L.aplaccmm .;mtu,·n• pokut, , ncn• dotecno pm'o na náhradu škod) . 

9. Smlu\m strany \~':.lo,ně ·ouhlast s tím. aby Stnlou\a byla uHdcna' Centralni e\idenci smiU\ (CFS). 
vcdl!nč hla\11im mě:.tcm Prahou. kteni Je vetejn~ pNstupná n ktcro obsahuje udaje o Smlu\111ch ~tnm:.kh. 
ptcdměn1 Smlou\ y a datum Jejího podpt.;u. 

I O Smluvní !>lrnny prohl~UJI. že ~kutcčnoslt uvedené 'c Smlouvc nepo' alujl 1.a obchodní tajemsl\ 1 \ ' t.' 

:.my I u§ 504 OZ a udčluJI S\ o len• k jeJich ultti a l.\ ete.rn~ni bel :-.tmlL)\en• jakýchl..oli dal:.ích podm1nd, 

ll . ml u\ TI\ ~tran> vyl> lm: ně :;jedna\ a jl tc u\ ei'eJněni Smlouvy \' rcg~.:otru 'mlu\ dle zál.:ona ~. 3--ID 2015 Sb .. 
o .tVI..tStnu.:h podmn1kách ů~mno ... ti nt.'-l..tcrýc.:ll ,ml u\. U\eteJM' áni těchto smlu' a o registru s mim (Lákon 
o reg1:-.ll\J :.rnlu\ )I.CJI:.II PuJčltel. 

1:!. SmJou\a nab}'\á platnost• dnc:m 1ej•ho podp1;;u oběma Sm]u,nimt stranami a u~inno ... ti dnl!ll! jeJího 
u"etejncnt prosttednict\ im regt:;tru smluv dle (ldo:t ll SmloU\) . Od olam/iJ...u podpi-;u Smh')UV) JšL)U 

mlu~ni 'tranv "' ymi projevy vázani 

13 Smlouva ~e vyhorovuje-' 6 ')11sctch. 7toho POj~itd obdrží --t v)1.t-sky a VyplJjCitťl ~ ')'''"~ 

V Praze dne . 
- 6 -1Z- 2018 

za l'tiJčlll!le . 

lng.lveta Pekárko~á 
řednelka odboru ·lužeb 

Mag_r:ltnllU hl.m Prnhy 

1'.2 

Ing_ Michael Baurnel 
JCdnald 

TnoMcdical..,.r.o. 


