
 

SMLOUVA O VÝPŮJČCE 
(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

 

 

Smluvní strany: 

 
 

Karlovarský kraj 

se sídlem:  Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

zastoupený:  Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje 

IČO:   70891168 

DIČ:   CZ70891168  

doručovací adresa: Závodní 353/88, Karlovy Vary – Dvory, PSČ 360 06, DS: siqbxt2 

elektronická adresa: xxx 

bankovní spojení a   

čísla účtů:  Komerční banka                 xxx 

ČSOB                                xxx 

Česká spořitelna                xxx 

PPF Banka                         xxx 

                   

 

(dále jen „půjčitel") 

       

 

a 

 

 

Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
se sídlem:   Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary          

zastoupeno:   plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel krajského ředitelství 

IČO:    72051612  

DIČ:   CZ72051612   

doručovací adresa: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary   

kontaktní osoba: plk. Mgr. Pavel Žíha, vedoucí odboru služby dopravní policie 

974 361 250; 724 187 844 

elektronická adresa: xxx 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu:  xxx  

 

(dále jen „vypůjčitel") 

 

(dále společně jako „smluvní strany") 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pavel.ziha@pcr.cz


I. Předmět smlouvy 

 

1.1.  Půjčitel je vlastníkem Prostorového forenzního dokumentačního systému včetně 

speciálního příslušenství, který se skládá z následujících komponent:  

- laserový 3D skener LEICA RTC360 s příslušenstvím; 

- stativ s adaptérem na skener; 

- sada 3D terčů pro skener - 5 ks; 

- sada dopravních kuželů - 5 ks;  

- výpočetní pracovní stanice – notebook; 

- sada programů pro základní zpracování; 

- sada progamů pro pokročilé zpracovnání; 

- rozšíření záruky na skenerpro 2 roky včetně kalibrace; 

 

vše v celkové hodnotě 2.276.377,20 Kč včetně DPH (dále jen „předmět výpůjčky“ nebo 

„3Dskener“). 

 

Výše specifikovaný předmět výpůjčky byl pořízen půjčitelem za účelem zajištění bezpečnosti 

a plynulosti silničního provozu v Karlovarském kraji Policií ČR. 

 

1.2. Půjčitel tímto přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky specifikovaný v odst. 1.1. 

bezplatně k užívání a vypůjčitel jej tímto přijímá. 

 

 

 

II. Účel výpůjčky, práva a povinnosti smluvních stran 

 

2.1. Smluvní strany sjednávají, že účelem výpůjčky předmětu specifikovaného v bodu 1.1. 

smlouvy je zejména zajištění dokumentace míst, kdy to vyžaduje závažnost nebo rozsáhlost 

šetření, prověřování či vyšetřování události, k nimž dojde v Karlovarském kraji (např. dopravní, 

železniční a letecké nehody, vraždy, teroristické činy, požáry, výbuchy apod.), jakož i zajištění 

dalšího plnění úkolů Policie České republiky souvisejícího s dodržováním veřejného pořádku, 

bezpečností a plynulostí silničního provozu a situacích vycházejících z reálného nasazení či 

cvičení v souladu s typovými činnostmi složek integrovaného záchranného systému.   

 

2.2. Vypůjčitel je oprávněn využívat 3D skener pro účely stanovené v bodu 2.1. a není 

oprávněn přenechat 3D skener k dočasnému užívaní třetím osobám. 

 

2.3. Půjčitel si vyhrazuje právo na základě oznámení ředitelky Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, Mgr. Martiny Vránové, využít 3D skener v závažných případech pro 

potřeby Karlovarského kraje. Takové využití zajistí kontaktní osoba vypůjčitele spolu 

s kontaktní osobou půjčitele, pokud možno, bez nutnosti fyzického předání předmětu výpůjčky. 

Pokud by k fyzickému předání výpůjčky od vypůjčitele na půjčitele došlo, musí být takové 

předání a následné vrácení vypůjčiteli uskutečněno na základě předávacího protokolu, kde bude 

zaznamenán podrobný stav předmětu výpůjčky.   

 

2.4. Vypůjčitel je povinen předmět výpujčky předat půjčiteli do dvou pracovních dnů ode dne 

obdržení e-mailové výzvy z důvodu zajištění kalibrace, a to v místě sídla půjčitele. Kalibrace 

probíhá v kalibrační laboratoři ve lhůtách doporučených výrobcem, nejméně však 1x ročně. Po 

provedené kalibraci bude předmět výpůjčky opět vrácen vypůjčiteli. Převzetí proběhne v místě 

sídla půjčitele. 

 

2.5. Písemná komunikace dle předchozího bodu bude probíhat e-mailem na níže uvedené 

adresy: 

 



 

e-mailová adresa půjčitele:  xxx 

 

e-mailová adresa vypůjčitele: xxx 

 

2.6. V případě, že vypůjčitel po převzetí předmětu výpůjčky nebo během jeho užívání zjistí, 

že má vady, je povinen nep  rodlenně tuto skutečnost oznámit písemně půjčiteli. V tomto 

oznámení o zjištěných vadách musí být popsána vada předmětu výpůjčky, případě požadavek 

na způsob odstranění vad předmětu. 

 

2.7. Písemná komunikace dle odst. 2.6. bude probíhat e-mailem na níže uvedené adresy: 

e-mailová adresa půjčitele:  xxx 

 

e-mailová adresa vypůjčitele: xxx 

 

2.8. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat řádně v souladu se smlouvou a ke 

smluvenému účelu. V případě, že vypůjčitel poruší ustanovení čl. II. odst. 2.4. je povinen 

zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do 21 

kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy půjčitele k jejímu uhrazení. Platba bude 

hrazena bezhotovostním převodem na účet půjčitele uvedený v úvodní části smlouvy. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo půjčitele na náhradu škody v plné výši. 

 

 

 

III. Doba výpůjčky 

 

Doba výpůjčky se sjednává na dobu neurčitou. 

  

 

 

IV. Ukončení smlouvy 

 

4.1. Smluvní strany sjednávají, že půjčitel je oprávněn v souladu s § 2198 občanského 

zákoníku po vypůjčiteli požadovat bezodkladné vrácení 3D skeneru a to v případě, zjistí-li, že 

vypůjčitel využívá 3D skener v rozporu se smlouvou. 

 

4.2. Každá ze smluvních stran může smlouvu ukončit výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní 

doba činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručená druhé smluvní straně. 

 

4.3. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou přičemž účinky ukončení 

smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v dohodě. Nebude-li tento okamžik dohodou 

stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni podpisu dohody oběma smluvními stranami. 

 

 

 

V. Náklady spojené s užívaním předmětu výpůjčky 

 

5.1. Obvyklé náklady spojené s užívaním 3D skeneru nese vypůjčitel. Tyto obvyklé náklady 

nezahrnují kalibraci, za kterou zodpovídá půjčitel po dobu záruky, která je 2 roky. Po uplynutí 

záruční doby ponese veškeré náklady i na kalibraci vypůjčitel. 

 

 

5.2. Půjčitel je oprávněn provádět kontrolu způsobu užití 3D skeneru a jeho stavu, přičemž 
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vypůjčitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit. Půjčitel je povinen tuto kontrolu nahlásit 14 

dní předem a to na základě emailové zprávy. V případě, že bude zjištěna škoda na předmětu 

výpůjčky, odpovídá za ni vypůjčitel v plné výši. Současně je vypůjčitel povinen poskytnout 

veškerou součinnost při provádění kontroly po celou dobu výpůjčky. 

 

5.3.  V rámci inventur, které probíhají na základě vnitřních předpisů u půjčitele jednou ročně, 

je vypůjčitel povinen poskynutnout veškerou součinnost, která zahrnuje potvrzení dokladu, 

o řádném stavu předmětu výpůjčky. O této kontrole v rámci inventur bude vypůjčitel 

kontaktován 14 dní před jejím zahájením e-mailovou formou. 

 

5.4. Písemná komunikace dle bodu 5.2. a 5.3. bude probíhat e-mailem na níže uvedené adresy: 

 

e-mailová adresa půjčitele:  xxx 

 

e-mailová adresa vypůjčitele: xxx 

 

 

 

VI. Důvěrnost informací 

 

6.1. Žádná ze smluvních stran není oprávněná poskytnout třetím osobám jakékoli informace 

o podmínkách smlouvy a souvisejících se smlouvou, jejichž obsahem mohou být důvěrné 

informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, technologie nebo 

know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních předpisů. 

 

6.2. Závazky dle předchozího odstavce tohoto článku zůstávají účinné i po ukončení účinnosti 

smlouvy. 

 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

 

7.1. Právni vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí zákony České republiky, zejména 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 

7.2. O uzavření smlouvy o výpůjčce rozhodla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada Karlovarského 

kraje usnesením č. RK 1410/12/18 ze dne 03.12.2018. 

 

7.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru 

smluv provede Karlovarský kraj. O tomto zveřejnění bude půjčitel informovat vypůjčitele 

prostřednictvím emailové korespondence.  

 

7.4. Smlouva může být měněna nebo doplňovaná pouze písemnými, vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí 

smlouvy. Strany vylučují možnost změny smlouvy v jakékoli jiné formě. Za písemnou formu 

nebude pro tento účel považovaná výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

 

7.5. Smlouva byla vyhotovená ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden 

stejnopis obdrží půjčitel a jeden stejnopis vypůjčitel. 
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7.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu 

porozuměly, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

 

 

Karlovy Vary dne: …………………….  Karlovy Vary dne: …………………… 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  …………………………………………  

půjčitel      vypůjčitel  


