
č. RS 000855 00 19 

1 

 

Smluvní strany 

 

Obchodní společnost: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 
se sídlem:    Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, 

IČ:     00005886   

DIČ:     CZ00005886, plátce DPH, 
zastoupená:  . , vedoucí odboru Nemovitý majetek, na 

základě pověření, 
zapsaná v: Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka 

B 847, 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, Praha 1, 
č. účtu:    1930731349/0800 
 

(dále jen „Půjčitel“)  
 

 

a 

 

 

Auto*Mat, z. s. 

se sídlem:    Vodičkova 36, Praha 1, 110 00 

IČ:     22670319   

DIČ:      CZ22670319, plátce DPH, 
zastoupená:  Ing. Václavem Kuglerem, statutárním zástupcem spolku 

bankovní spojení:   Fio Banka 

č. účtu:    2601085491 /2010 
 

(dále jen „Vypůjčitel“) 
 

na straně druhé 

 

(oba dále jen jako „Smluvní strany“)  
 

t a k t o:  

 

Smlouva o výpůjčce 

(dále jen „Smlouva“) 

 

I. 

Předmět výpůjčky 

 

1.  Půjčitel je výlučným vlastníkem stavby sociálního zařízení bez č.e., umístěné na pozemcích  
parc. č.2172/4 a parc. č. 2172/7, k.ú. Holešovice, obec Praha (dále jen „Stavba“).  
 

2.  Půjčitel přenechává vypůjčiteli do bezplatného užívání místnosti v levé části od vchodu do Stavby, 

jak je vyznačeno na přiloženém zákresu - Příloha č. 1 této smlouvy (dále jen jako „Předmět 
výpůjčky“).  

 

II. 

Účel výpůjčky 
 

1.  Půjčitel přenechává Vypůjčiteli do užívání Předmět výpůjčky uvedený v čl. I. odst. 2 této Smlouvy 

za účelem technického zázemí pro pořádání události „Zažít město jinak“ (dále jen jako „Akce“).  
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III. 

Doba výpůjčky 

 

1.  Tato výpůjčka se uzavírá na dobu určitou jednoho dne, a to 21.9.2019. 

 

IV. 

Závazková část 
 

1. Vypůjčitel přejímá Předmět výpůjčky ve stavu, v jakém se nachází ke dni započetí výpůjčky. 
Půjčitel se zavazuje opustit Předmět výpůjčky ve vyklizeném a uklizeném stavu. Klíče od 
Předmětu výpůjčky vrátí Vypůjčitel Půjčiteli následující pracovní den, tj. 23.9.2019, případně 
v domluvený termín. Kontaktní osobou za Půjčitele pro předání klíčů od Předmětu výpůjčky je pan 

, tel: , e-mail: .   

 

2. Vypůjčitel jako organizátor Akce na Předmětu výpůjčky je za průběh Akce a případnou újmu 
způsobenou v důsledku konání Akce odpovědný. Vypůjčitel zároveň souhlasí a bere na vědomí, že 
není oprávněn po Půjčiteli požadovat jakoukoliv náhradu újmy na své straně nebo újmy na třetí 
straně, k jejíž náhradě byl povinen, která má svůj původ v nedodržení povinností Vypůjčitele, které 
jsou uvedeny v článku IV. odstavec 3. a 4. V případě, že by Půjčitel byl odpovědný třetím osobám 
za případnou újmu v důsledku nedodržení povinností Vypůjčitele, tak se Vypůjčitel zavazuje 

uhradit Půjčiteli škodu ve výši, kterou by Půjčitel byl povinen třetím osobám uhradit. 

3. Vypůjčitel bere na vědomí a zavazuje se dodržovat zákaz kouření a užívání jiných návykových 
látek v Předmětu výpůjčky.  

4. Smluvní strany se dohodly, že vypůjčitel uhradí Půjčiteli za odběr vody a elektrické energie 

paušální částku ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). K této částce bude připočtena 
sazba DPH v zákonné výši. Částka bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet Půjčitele 
uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Půjčitelem 
k datu ukončení výpůjčky. Půjčitel se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) nejpozději do 8. 
pracovního dne ode dne ukončení výpůjčky, se splatností 30 dní od doručení faktury (daňového 
dokladu) Vypůjčiteli. Za uhrazenou se platba považuje dnem připsání příslušné částky na bankovní 
účet Půjčitele uvedený v záhlaví Smlouvy. 

 

5. Vypůjčitel je povinen: 
 

a) užívat Předmět výpůjčky jako řádný hospodář a pouze k účelu stanovenému v této Smlouvě, 
b) zajistit si ochranu veškerého zařízení a techniky umístěné na Předmětu výpůjčky, 
c) při skončení výpůjčky vyklidit Předmět výpůjčky a vyklizený odevzdat Půjčiteli, 
d) umožnit přístup řidičům autobusů a pracovníkům Půjčitele na sociální zařízení v Předmětu 

výpůjčky. 
 

6. Vypůjčitel se zavazuje: 
 

a)  zajistit veškeré bezpečností povinnosti související s organizací Akce. Za tímto účelem si zajistí 
příslušné školení na BOZP a PO pořádané Půjčitelem. Kontaktní osobou zajišťující příslušná 
školení je pan , tel: , e-mail: . 

b)  pečovat o to, aby na Předmětu výpůjčky nevznikla škoda, příp. odstranit veškeré vady 
na Předmětu výpůjčky, které způsobil Vypůjčitel nebo osoby, které se budou s jeho souhlasem 

na Předmětu výpůjčky nacházet, popř. nahradit Půjčiteli takto způsobenou škodu, 
c)  umožnit po předchozím oznámení Půjčiteli, resp. správci Předmětu výpůjčky, vstup na Předmět 

výpůjčky za účelem provedení potřebné úpravy, apod.  
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7. Vypůjčitel nesmí přenechat Předmět výpůjčky ani jeho část do užívání jinému bez předchozího 
písemného souhlasu Půjčitele. Za porušení této povinnosti se nepovažuje, když Vypůjčitel umožní 
užívání třetím osobám spolupořádajícím Akci.  

 

 

V. 

Skončení výpůjčky 
 

1.  Výpůjčka založená touto Smlouvou může být ukončena pouze: 

 

a) dohodou smluvních stran. 
b) Půjčitel má právo domáhat se vrácení Předmětu výpůjčky, užije-li Vypůjčitel Předmět výpůjčky 

v rozporu s touto Smlouvou, a to bez výpovědní doby. 

c) Půjčitel se může domáhat vrácení Předmětu výpůjčky, pokud Půjčitel nevyhnutelně Předmět 
výpůjčky potřebuje z důvodu, který nemohl při uzavření této Smlouvy předvídat, a to bez 

výpovědní doby. 

 

 

VI. 

Smluvní pokuty 

 

1. Za porušení níže uvedených smluvních povinností je Vypůjčitel povinen zaplatit Půjčiteli tyto 
smluvní pokuty: 
 

a) za užívání Předmětu výpůjčky v rozporu s účelem výpůjčky dle čl. II. této Smlouvy smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý případ porušení,  

b) v případě, že Vypůjčitel nevyklidí Předmět výpůjčky ve stanovené lhůtě, je Vypůjčitel povinen 
zaplatit Půjčiteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý 
i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti, a to do dne vyklizení Předmětu 
výpůjčky,  

c) za porušení některého z ustanovení čl. IV. této Smlouvy, neuvedeného výše v tomto článku této 
Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za 
každý případ porušení. 

 

2. Smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě se nijak nedotýkají nároků Půjčitele na náhradu škody 
vůči Vypůjčiteli a lze je požadovat kumulativně. 

 

VII. 

Závěrečná ujednání 
  

1. Ve všech záležitostech Smlouvou výslovně neupravených se vztahy mezi Půjčitelem  

a Vypůjčitelem řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 

 

2. Pokud kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se 
stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem 
či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost 
či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí. 

 

3. Smlouvu lze upřesnit, doplnit či změnit, a to pouze formou písemných, oboustranně podepsaných 
dodatků číslovaných ve vzestupné řadě. 

 

4. Oběma Smluvními stranami bylo sjednáno, že Vypůjčiteli po skončení výpůjčky nenáleží nárok 
za poskytnutí jakékoliv náhrady za finanční prostředky vložené do realizace jakýchkoliv změn 
Předmětu výpůjčky. 
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5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna 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), v platném a účinném znění. Uveřejnění zajistí 
Půjčitel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 
platném a účinném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez 
jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí, že jsou povinny na žádost 
třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a že veškeré informace týkající 
se této Smlouvy budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

 

6. Tato Smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Půjčitel obdrží 1 stejnopis a Vypůjčitel 
také 1 stejnopis. 

 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv.  

 

8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli  
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem ji potvrzují svými 
vlastnoručními podpisy obě Smluvní strany. 

 

Příloha č. 1 – zákres Předmětu výpůjčky 

 

 
 

 

 

V Praze dne  V Praze dne 

za Půjčitele 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

za Vypůjčitele 

Auto*Mat, z. s. 

 

 

…………………………………… 

.  

vedoucí odboru Nemovitý majetek 

 

 

 

 

……………………………………… 

Ing. Václav Kugler 
statutární zástupce 

 

 

 


