
                            

 

                                     

                                                

                                                            

 
 

DOHODA O VÝPŮJČCE 

uzavřená mezi níže jmenovanými dle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012b Sb., občanský zákoník, 

 

Půjčitel:       CHRISTEYNS s.r.o. 

    Vítovská 453/7, 742 35 Odry 

    IČ: 26797283 

    DIČ: CZ26797283 

Bankovní spojení: ČSOB Nový Jičín, č.ú.: 222197101/0300  

zastoupený pro účely této smlouvy panem Jaroslavem Dedkem 

 

Vypůjčitel  Domov Sluníčko, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace 

   Syllabova 1264/19, 70 300 Ostrava Vítkovice 

    IČ: 70631832 

zastoupený pro účely této smlouvy panem ředitelem Mgr. Markem Tejzrem 

 

Adresa montáže:      Domov Sluníčko, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace 

   Syllabova 1264/19, 70 300 Ostrava Vítkovice 

 

 

  

 

 I.   

Předmět dohody o výpůjčce 

 

Předmětem výpůjčky dle této dohody je: 

 

_______________________________________________________________________________ 

  Zařízení    Počet ks  Prodejní cena Kč/ks                                                                                             

  Quantura 200  2  15 000,- 

  (2x pumpa) 

  Quantura 10  10  10 000,- 

  (1x pumpa) 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



                            

 

                                     

                                                

                                                            

 
 

   II. 

 Povinnosti půjčitele 

 

2.1  Půjčitel se zavazuje předmět výpůjčky dodat zdarma, uvést do provozu a zaškolit personál 

vypůjčitele v obsluze předmětu výpůjčky. Termín splnění tohoto závazku potvrdí vypůjčitel 

potvrzením Protokolu, který je přílohou této dohody, a který bude obsahovat též potvrzení 

o zaškolení personálu vypůjčitele. Montáž předmětu výpůjčky bude provedena zdarma.  

 

2.2  Půjčitel se zavazuje, po dobu trvání této dohody o výpůjčce provádět na předmětu 

 výpůjčky veškeré opravy závad zdarma pokud byly způsobeny běžným opotřebením v 

 provozu a pokud předmět výpůjčky nejeví známky násilného poškození nebo 

 neoprávněného zásahu do konstrukce či funkce nebo nemá vady způsobené nesprávným 

 zacházením s předmětem výpůjčky. Pokud předmět výpůjčky jeví tyto známky, provede 

 půjčitel opravu avšak za úhradu. Vypůjčitel se zavazuje uhradit cenu této opravy dle 

 skutečných nákladů vynaložených půjčitelem na opravu předmětu výpůjčky.  

 

2.3  Půjčitel se zavazuje zajišťovat zdarma kontrolu provozu předmětu výpůjčky, k čemuž mu 

 vypůjčitel vytvoří náležité podmínky v místě provozu a zavazuje se zajistit veškerou 

 potřebnou součinnost. 

 

2.4  Půjčitel se zavazuje na základě této dohody dodávat v rozsahu svého prodejního sortimentu 

     a na základě objednávek vypůjčitele produkty, které umožňují provoz předmětu 

 výpůjčky a odpovídají současným technickým požadavkům na správný provoz. Vypůjčitel se 

 seznámil se sortimentem půjčitele před uzavřením této dohody.  

 

III.                                                                       

Povinnosti výpůjčitele 

 

3.1  Vypůjčitel je povinen užívat vypůjčený předmět výpůjčky výhradně způsobem, se kterým 

 byl seznámen, tj. Dávkovaní čisticích a mycích prostředku, a dbát při tom všech technických 

 předpisů a pokynů, které mu byly sděleny při zaškolení ve smyslu bodu  II/1 této dohody. 

 

3.2  Vypůjčitel je povinen zabezpečit předmět výpůjčky před poškozením způsobeným 

nesprávnou a neodbornou manipulací s ním. V případě poškození předmětu výpůjčky, které 

bylo způsobeno nesprávným používáním, nedbalou či hrubou manipulací, se vypůjčitel 

zavazuje k úhradě nákladů spojených s opětovným uvedením předmětu výpůjčky do 

provozu. Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě bez předchozího 

písemného souhlasu půjčitele. 

 



                            

 

                                     

                                                

                                                            

 
 

3.3  Vypůjčitel se zavazuje po dobu trvání této dohody používat pro provoz předmětu 

 výpůjčky výhradně produkty ze sortimentu půjčitele, které bude objednávat u půjčitele, 

 protože pouze tyto produkty zaručují správnou funkci předmětu výpůjčky. 

 

3.4  Pokud dojde k úplnému znehodnocení či zcizení předmětu výpůjčky v průběhu výpůjčky, 

 zavazuje se vypůjčitel uhradit půjčiteli cenu předmětu výpůjčky vypočtenou z nákladů 

 potřebných k pořízení nového předmětu výpůjčky stejného nebo obdobného typu po 

 odečtení částky odpovídající opotřebení předmětu výpůjčky. 

 

 

IV. 

Ukončení výpůjčky, doba trvání smlouvy 

 

4.1  Půjčitel vypůjčuje vypůjčiteli předmět výpůjčky na dobu neurčitou. Ukončení výpůjčky a 

vrácení předmětu této dohody se řídí § 2196 a násl. Občanského zákoníku. Vypůjčitel je 

povinen předmět výpůjčky vrátit, jakmile jej nepotřebuje. Vypůjčitel je též povinen vrátit 

půjčiteli předmět výpůjčky na základě výzvy půjčitele nejpozději do 90 dnů od doručení 

výzvy, použití ust. § 2198 Občanského zákoníku smluvní strany výslovně vylučují. Vrácení 

předmětu výpůjčky musí být potvrzeno písemnou formou s uvedením termínu ukončení 

výpůjčky. Toto písemné potvrzení bude provedeno na Protokolu, který je přílohou této 

dohody.  

 

4.2  Půjčitel může požádat o vrácení předmětu výpůjčky, jestliže vypůjčitel předmět této dohody 

 neužívá řádně, nebo jestliže jej užívá v rozporu s touto dohodou o výpůjčce. 

 

4.3  Vypůjčitel umožní půjčiteli při ukončení výpůjčky dle této dohody nerušenou demontáž a 

 převzetí předmětu výpůjčky. 

 

4.4  Demontáž předmětu této dohody může provést výhradně půjčitel nebo jím pověřená 

 autorizovaná servisní společnost. Pokud vypůjčitel umožní demontáž předmětu výpůjčky 

 jinou stranou, má půjčitel právo na úhradu nákladů spojených s kontrolou 

 technického stavu předmětu výpůjčky, jakož i na náhradu nákladů spojených se 

 škodou případně takto vzniklou. Vypůjčitel se zavazuje náklady a škody takto vzniklé 

 uhradit půjčiteli.  

 

 

  

 

 



                            

 

                                     

                                                

                                                            

 
 

V.     

Ostatní ujednání 

 

Tato dohoda o výpůjčce je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom. 

 

Podepsáno dne:  

 

 

 

 

......................................... .........................................                            

Vypůjčitel    Půjčitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

 

                                     

                                                

                                                            

 
 

Příloha dohody o výpůjčce 

P R O T O K O L 

Půjčitel :       CHRISTEYNS s.r.o. 

    Vítovská 453/7, 742 35 Odry 

    IČ: 26797283 

    DIČ: CZ26797283 

Bankovní spojení: ČSOB Nový Jičín, č.ú.: 222197101/0300  

zastoupený pro účely této smlouvy panem Jaroslavem Dedkem 

 

 

 

Vypůjčitel : Domov Sluníčko, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace 

   Syllabova 1264/19, 70 300 Ostrava Vítkovice 

    IČ: 70631832 

                                  zastoupený pro účely této smlouvy panem ředitelem Mgr. Markem Tejzrem 

 

                                               

 

 

Výše uvedené strany tímto Protokolem potvrzují, že předmět výpůjčky, uzavřené dne ………………, 

byl dodán včetně montáže a bez vad na místo, které je stanoveno dohodou o výpůjčce. Po montáži 

bylo provedeno zaškolení obsluhujícího personálu a předmět výpůjčky byl uveden do provozu. 

Personál výpůjčitele byl seznámen s obsluhou a pokyny pro bezpečný provoz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

 

                                     

                                                

                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne:  

 

  

 

......................................... ..................................                                            

             Vypůjčitel                                                                                 Půjčitel 

 

Typ dávkovače Výrobní číslo 

Quantura 200 0118 0449 

Quantura 200 0118 0451 

Quantura 10 0317 0858 

Quantura 10 0317 0861 

Quantura 10 0317 0863 

Quantura 10 0517 1478 

Quantura 10 0317 0860 

Quantura 10 0517 1466 

Quantura 10 0517 1481 

Quantura 10 0317 0862 

Quantura 10 0517 1465 

Quantura 10 0317 0859 


