
Smlouva o výpŮjčce dopravního prostředku a transportní techniky

Článek I.
Smluvní stran“

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje. přispě‘-ková organizace

iČ~ 750 30 926
se sídlem: Vančurova 1544. 272 01 Kladáo

zastoupená: J\IUDT. Jiřím Knorein~ Ph.D.. ředitelem
(dále jen ~půjčíte11

a

Ob1asti~i nemocnice Kolín, a.s~, nemocnice Středočeského kraje
IC: 272 56 391
se sidlem: Žižkova 146. 2S0 02. Kolín 3
zastoupena: I\RDr. Petrem Chudomeleni. i\ÍBA, předsedou předsravenstva~ ~lUDr. Icorem
Karenem. místopředsedou představenstva
(dále jen .xvpůjčiteI~)

(dále společně také jako „smluvni stranvi

uzavírají dle ustanovení ~ 2193 a násl. zák. č. S9 2012 Sb., občanského zákoniku. ulže
uvedeněho dne, měsíce a rob tmo

smlouvu o vi‘p~ijčce doprawtííw prostředku
(dále jen ~sm1ouva~).

Clánek H.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnuti níže specifikovaného dopravního prostředku.
transportní techniky a ostatního drobného majetku, her~ je součásti dopravního
prostředku (dále jen „předmět v‘~půjčkvi půjčitelem v~ůjčiteli, aby jej v~≠jčite1
dočasně bezplatně užíval a provozoval. Předmět ~ půjčky. kter je touto smlouvou
vypŮjčen, je specifikován takto:

Označení dopravního prostředku: YW Transporter
Re~istrační značka: 3SU 6718
VP~: WV3ZZZ7JZGXO2~389
mv. číslo: LTHI160014



Pořtzovaci hodnota dopravního prostředku byla v roce 2016 dle úč‘etni evidence majetku
pronajimatele 3 174 356~~Kč.

Označeni transportní techniky (součást sanitniho vozu): nosítka ~‘Iediro1, Potizovaci
hodnota nosítek byla v roce 2016 dle účetní evidence pronajímatele 124 440.- Kč.

2. Půjčitel i v~půjč‘itel souhlasné prohlašuji, že je předmět výpůjčky na základě shora
uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně popsán, aby nemohl bt zaměněn
s jinou věci.

3. Půjčitel se zavazuje na základě této smlouvy přenechat vypůjčiteli předmět výpŮjčky
podle této smlouvy k výpŮjčce k užíváni a provozováni, a to výhradně jako sanitní vůz
k zajištěni sekundárních převoz pro Oblastní nemocnici Kolín. a.s.

Článek rn.
Prňva a povinnosti smluvních stran

1. VypŮjčitel není oprávněn dále přenechat předmět výpůjčky třetí osobě do výpůjčky.
2. ‘\~vpťij čitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat pouze za účelem uvedeným v článku 11.

odst. 3. této smlouvy.
3 * Náklady na provoz předmětu výpůj čky jeho udržováni ve stavu způsobilém řádného

užíváni za účelem uvedeným v této smlouvě, jakož i plnění daňových a popiatkov~&cb
povinností z titulu uživatele předmětu výpůjčky, nese vypůjčitel. Vypüjčitel je povinen
hradit veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky. Vypiijčitel je
povinen hradit na základě mu vystavené faktury půjčitelem úhradu havarijního pojištěni
rněsičně ve výši 3 897,- Kč (resp. poměrnou část měsíčního pojištěni dle data podpisu této
smlouvy), které má půjčitel sjednáno za účelem ochrany proti poškozeni. ztrátě nebo
zničeni. Vzhledem k tornu, že se měsičn.i částka havarijního pouštění každoročně mění,
tak se půjčitel a vypůjčitel domluvili, že od roku 2021 bude částka za havarijni pojištěni
fakturována ve výši dle akw.áhilho vyúčtováni od pojiát‘ovn‘y~ které na požádáni půjčitel
vypůjčiteli předloži. Faktura bude vystavována půjčitelem v pravidelných tenilinech bez
zbytečného odkladu Po vystaveni faktur půjčitele pojistitelem. Splatnost fidctur~ je 30
dní. Vypůjčitel byl. při podpisu smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami, jakož i v(~ši
úhrady pojistného.

Článek IV.
Předání předmětu vÝpůjčky a dokladů

Půjčitel předá v sídle půjčitele dne 23. prosince 2020 vypůjčiteli předmět výpůjčky, společně
s 1 ks idičů od zapalováni, technický průkaz a osvědčeni o technickém průkazu vozidla, což
obě strany svými podpisy stvrdí na předávacím protokolu, kter~ bude o předám předmětu
‘~-ýpůjčký vyhotoven.



Článek V.
Další společná ujednání

1. Vypůjčitel není oprávněn provádět na předmětu výpů~čky změny bez předchozího
písemného souhlasu půjčitele.. Vypůjčitel není ani oprávněn používat jakákoli označení či
ochranné známky, ke kterým je oprávněn půjčitel a pro ryto účely před předáním
předmětu výpůjčky e půjčitel povinen veškerá taková označeni ocšstranit z předmětu
výpůjčky.

2. vpůjčitel je povinen pečovat o to. aby na předmětu výpůjčky nevznikla škoda. Pokud
na předmětu výpůjčky vznikne škoda zaviněním ze strany vypůjčitele nebo ze strany osob,
kterým vypůjčitel umožnil přístup k předmětu výpůjčky, nese vypůjčitel plnou
odpovědnost za škodu na předmětu a opravu tak vvpůičitel hradí na vlastni náklady
~půjčitel je povinen veškeré opravy na dopravním prostředku hradit na vlastní náklady.
o této skutečnosti musí neprodleně informovat půjčitele, který zajistí opravu u smluvních
servisů púj čitele, resp. s ohledem na povahu závady, zajistí tyto opravy svým technickým
pracovištěm.

3. Vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli tičiimou kontrolu. zda vypůjčitel řádně užívá
předmět vÝpŮjčky za sjednanÝm účelem. Půjčitel je povinen v konávat takovou kontrolu
v rozsahu nezbytně nutném pro splněni jejiho účelu a v době. aby tím byl co neiméně
narušen provoz předmětu výpůjčky vypůj čitelena.

Článek VL
Smluvní pokuta

1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení vypůjčitele s úhradou havarijního
pojištěni. k jehož placem je povinen, povinnost vypůjčitele zaplatit půjčiteli smluvní
pokutu ve vši 0,5 ~ z dlužné částky za každý den prodleni.

2. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnŮ poté, co bude písemná výzva jedné strany
v tomto směni druhé straně doručena.

3. Povinnosti zaplatit smluviti pokutu není dotčeno právo na náhradu škody. a to ani co do
výše. v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

4. V případě. kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo
na náhradu škody ve výši. v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako
příměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezeni.

5. Povinnost zaplatit sniluvní pokutu trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté.
co dojde k odstoupeni od ni některou ze stran čí oběma stranami.

Článek VU.
Doba trvání v“půjčkv

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od 22.12.2020 do 21.12.2021. Tato
smlouva se automaticky prodlužuje vždy o 1 rok, jestliže nebude nejpozději 1 měsíc před
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ukončením platnosti pisenině oznámen jednou ze smluvnich stran druhé smluvní straně
nezájem dále po1a~ačovat v právnim poměru založeném touto smlouvou.

2. Po skončeni trváni této smlouvy podle článku VIL platí ustanoveni článku VlIL odst.
3 obdobn~

CIánek VIII.
Odstoupciii od smlouvy

1 Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit. pokud dojde k podstatnému porušení
smluvních povinnosti stranou drubou Účink odstoupení od této smlouvy nastanou ducni,
kd bude pisenmé odstoupeni strany oclstupujici druhé straně doručeno.

2. Za podstatné porušení sniluvnich povinnosti se považuje na straně vypůjčitele porušení i
jen některé ~ednothvé povinnostL uvedené v této smlouvě.

$. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednáni
či ustanoveni zákona, vypůjčitel je povmen odevzdat předmět výpůjčky pťtjčiteh
s veškerýnn klíči a doldady, které z titulu této smlouvy obdržel. O vrácení předmětu
výpújčky strany sepiši zápis.

4. Tuto smlouvu lze ukončit rovněž dohodou smluvních stran nebo výpovědi kterékoli
ze smluvních stran s výpovědní dobou v délce I 5-ti dnů, jejíž běh počíná prvnhn dnem
kalendářního měsíce následuj iciho po kalendářním měsíci, ve kterém byla druhé smluvní
straně vÝpověď doručena.

S Půjčitel je oprávněn požadovat z provozních důvodů (havarijní stav, řádné zajištěni PNP,
apod.). jakož i důvod~ zvláštního zřetele hodných (naléhavá potřeba užiti předmětu
výpůjčky půjčitelem), vráceni předmětu výpůjčky ihned, a to do 24 hod od písemného
~‘~‘žádáni vrácení předmětu výpůjčky.

6. Vypůjčitel může jednostranně vypovědět smluvní vztah v těchto pŤipadech:
a) pronajatý předmět vÝpůjčky se stane bez zavinění vypůjčitele nezpůsobilÝ

ke smluvenému užíváni:
b) půjčitel opakovaně hrubě porušuje své povinnosti vypivýajici z právních předpisŮ a

z této smlouvy.
c) porušuje-h půjčitel hrubě své povinnosti vŮči vypůjčiteli

7. PŮjčitel může jednostranně vypovědět smluvní vztah v těchto závažných případech:
a) vypi~jčitel užívá předmětu výpůjčky v rozporu se smlouvou:

vypůjčitel je o vice než 20 dní v prodlení s placením úhrady za služby, jejichž
poskytování je spojeno s havarijním pojištěním:

b) vypůjčitel přenechá předmět nájmu bez předchozího písemného souhlasu půjčitele~
c) vypůjčitel opakovaně porušil své povinnosti stanovené touto smlouvou.

Článek IX.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva mŮže br měněna či doplňována pouze písemnými dodatky po jejich
odsouhlasení ob~ma smluvními stranami.
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2. Snišuvni strany se dohodiv, že k výkonu jejich práv a povinnosti vyplývajících z této
smlouvy jsou opravném:

zapůjčitele:
za vypůjčitele:

3, Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. z nichž každý tuš právní silu originálu.
přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

4. Smluvni strany konstatuji, že závazkový právní vztah založený touto smlouvou a veškeré
právní vztahy s ní související se řidi úpravou dle zák. Č. 89:2012 Sb., občanského
zákoníku. Vypůjčitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je seznámen a Prohlášením
Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje o zásadách ochrany osobních údajů.

5. Veškeré dohody učiněné před podpisem této sinlouv a vjejirn obsahu neshrnutém
pozbývají dnem podpisu smlouvy platnost.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,
že byla uzavřena Po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, vážné
a srozumitelné, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

7. Tato smlouva nah‘~‘vá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

V Kladně. dne V Kolíně. dne

MuDr. jiří MUD~, MUDr. Petr PO~P~
Jiř~ Knot Ph.D. Chudomel Chudomel MBA

Knor Ph. D. Datum, 2020,12,21 Datum~ 2020i 2 17
08:59:00 +0100 M BA 1 5:35:59 ±0100

za půjčitele za vypůjčitele

M U D Digitálně podepsalĹ MUDr. l~or Karen

I V . Daturn:202012i?gor I‘aren 15:38:49±0100‘






