
Smlouva o výpůjčce 

uzavřená podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Městská část Praha 6 

 
se sídlem: Čs. armády 601/23, Praha 6 
IČO: 00063703 

DIČ: CZ000603703 
zastoupená: Mgr. Janem Lacinou, místostarostou městské části Praha 6 

V předmětu smlouvy a jejího plnění oprávněna jednat: vedoucí Odboru 
kultury, sportu a volného času 
(dále jen „půjčitel“) 

a 

MULTIFUNKČNÍ CENTRUM DLABAČOV s.r.o.  

 
se sídlem: Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4 - Nusle 

IČO: 02254361 
DIČ: CZ02254361 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, vložka 
217489 
zastoupená: Ing. Miroslavem Kosnarem, jednatelem 

(dále jen „vypůjčitel“) 

(půjčitel a vypůjčitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako 
„smluvní strana“)  

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o výpůjčce  

(dále jen „smlouva“) 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1  Půjčitel tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví nezuživatelnou věc: 
rámcové stativové plátno Plana Fold 700x400 cm – velikost obrazu 690x390 cm, hliníkový 
rám Vario 64, včetně noh a vzpěr, projekční plocha Durabla malt White (dále jen „věc“  
či „předmět výpůjčky“). 

1.2  Půjčitel tímto přenechává bezplatně vypůjčiteli věc k dočasnému užívání na dobu            
určitou  - do 30. 9. 2022, a to za účelem zajištění projekcí Letního kina U Keplera. 

1.3  Smluvní strany se dohodly, že k předání předmětu výpůjčky dojde nejpozději do sedmi 
pracovních dní po uveřejnění smlouvy v registru smluv. O předání a převzetí předmětu 
výpůjčky sepíší smluvní strany předávací protokol. 



1.4  Smluvní strany potvrzují, že si věc před podpisem smlouvy a jejím předáním prohlédly a 
že je věc přenechávána vypůjčiteli ve stavu způsobilém k užívání, tj. na věci nejsou žádné 
nedostatky bránící jejímu užívání ke smlouvou stanovenému účelu.  

 

II.  

Další ujednání v souvislosti s výpůjčkou 

2.1  Vypůjčitel je oprávněn užívat věc výlučně sám, a to v souladu s  účelem, ke kterému věc 
slouží a za účelem stanoveným touto smlouvou.  

2.2  Vypůjčitel se zavazuje na své náklady hradit obvyklé náklady spojené s užíváním věci. 
Dále je vypůjčitel povinen: Pojistit věc proti poškození, zcizení, ztrátě, předmět výpůjčky 

chránit před poškozením, ztrátou či zničením, zajišťovat odbornou montáž a demontáž věci, 
provádět na své náklady běžné opravy, bezpečně a odborně uskladňovat předmět výpůjčky. 
Vypůjčitel nesmí přenechat předmět výpůjčky k užívání jiné osobě bez předchozího 
písemného souhlasu půjčitele. 

2.3  Stane-li se věc nezpůsobilá k obvyklému užívání, je vypůjčitel povinen o této skutečnosti 
informovat půjčitele bez zbytečného odkladu od zjištění vzniklé škody. Při zanedbání této 
povinnosti odpovídá vypůjčitel za veškeré škody, které půjčiteli z tohoto důvodu vzniknou. 

2.4 Vypůjčitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit odbornou montáž a demontáž věci. 

2.5  Půjčitel je oprávněn žádat předčasné vrácení věci, pokud ji vypůjčitel používá v rozporu 
se smlouvou ve smyslu ustanovení § 2198 občanského zákoníku. Půjčitel nemá právo z jiného 
důvodu požadovat předčasné vrácení věci. 

2.6  Po uplynutí sjednané doby výpůjčky dle této smlouvy, či v případě předčasného vrácení 
věci je vypůjčitel povinen vrátit věc půjčiteli bez zbytečného odkladu. O vrácení věci sepíší 
smluvní strany písemný protokol, v němž zaznamenají stav předávané věci, včetně 
případných nedostatků či vad a termín jejich odstranění ze strany vypůjčitele. 

III.  

Závěrečná ustanovení 
 
3.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
 
3.2 Vypůjčitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a 
též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství 
a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze 
smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.  
 

 



3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,  
v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva nabývá účinnosti 
nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna 
ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva bude uveřejněna 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. 
 
3.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží  
po jednom výtisku. 
 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetly a s jejím obsahem 

souhlasí. Obě smluvní strany dále prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, 
svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 
 
3.6 Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření 
této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 
23. 05. 2022 č. 3590/22 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti  
pro platnost tohoto právního jednání. 
 

 

V _________ dne _________                                     V _________ dne _________ 

 

 Za půjčitele:                               Za vypůjčitele: 

 

……………………………………….                             ……………………………………….. 
           Mgr. Jan Lacina,      Ing. Miroslav Kosnar 
místostarosta městské části Praha 6                   jednatel Multifunkčního centra Dlabačov s.r.o.                
 

 

 


