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Smlouva o výpůjčce a následném možném odprodeji 
 

 
Půjčitel:  Hügli Food s.r.o.  
sídlem: Zásmuky u Kolína, PSČ: 281 44, Nádražní 426   
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C/2591  
bankovní spojení: COMMERZBANK AG, č. ú.: 10201551/6200   
IČ: 16 19 34 40      DIČ: CZ16 19 34 40 
zastoupená: Ing. Jiřím Němečkem, Pavlem Coufalem, jednateli společnosti 
(dále jen půjčitel) 
 

a 

 
Vypůjčitel: Městská poliklinika Praha 
se sídlem: Spálená 78/12, 110 00 Praha 1 
IČ: 128601                  
bankovní spojení: ……………………, číslo účtu: …………………………. 
zastoupená: MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA, ředitel 
(dále jen vypůjčitel)  

 

uzavírají smlouvu o výpůjčce věci za následujících podmínek: 

 
1.  Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je závazek půjčitele k předání přístrojů uvedených v čl. 2 smlouvy k bezplatnému a 

dočasnému užívání ve prospěch vypůjčitele a po dobu trvání této smlouvy kupovat výrobky půjčitele 

specifikované v čl. 5.1., zapůjčenou věc po skončení smlouvy viz čl.7.1. vrátit, nebo odkoupit za cenu 

100Kč vč. DPH. 

 

A. Výpůjčka 

 
2.  Předmět výpůjčky  
Výrobník chlazených nápojů 2x12 L 

Typ: VL 223 (2x12l)   počet kusů:  1       (dle technické dokumentace,), 

 
 

(dále jen vypůjčené přístroje)  

 

Vypůjčené přístroje jsou ve vlastnictví půjčitele, který je dočasně, za podmínek touto smlouvou 

dohodnutých,  přenechává k řádnému užívání vypůjčiteli. Předmět smlouvy může vypůjčitel užívat 

pouze pro vlastní potřebu. 

 

 

3.  Místo instalace  
Vypůjčené přístroje se na základě této smlouvy instalují na adresách provozovny. 

 
 

4.  Podmínky  dočasného bezplatného užívání 
4.1 Půjčitel předá vypůjčené přístroje vypůjčiteli po provedení instalace, a to ve stavu způsobilém k 

smluvnímu užívání. O předání bude vždy sepsán předávací protokol.  

4.2. Vypůjčitel zajistí na své náklady, aby na místě instalace byla zavedena přípojka elektrického 

proudu, dostatečně jištěná v souladu s platnými bezpečnostními, hygienickými a 

protipožárními normami. 

4.3. Pověřená osoba vypůjčitele bude zaškolena k obsluze vypůjčených přístrojů a seznámena 

s jejich provozem. Vypůjčitel se zavazuje užívat vypůjčené přístroje v souladu s návodem 

k obsluze, který bude vypůjčiteli předán ke dni instalace.   
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4.4. Půjčitel nechá provádět veškeré opravy, včetně náhradních dílů pro vypůjčené přístroje a 

přebírá náklady s tím spojené, pokud závady nevznikly neodborným zacházením nebo 

nedostatečnou péčí a vypůjčitel plní podmínky dohodnuté dle této smlouvy. V případě vady 

vypůjčených přístrojů budou přístroje opraveny, nebo vyměněny do 5 dní od nahlášení 

poruchy. 

4.5. Vypůjčitel je povinen půjčiteli neprodleně oznámit každou škodu, poruchu či jiný nedostatek 

vypůjčených přístrojů, který nelze odstranit v rámci běžné údržby na tel: 321 759 691.  

4.6. Vypůjčitel je povinen snášet omezení v užívání věcí v rozsahu nutném pro provedení oprav. 

 
B. Koupě a prodej  

 

5. Nákup zboží  
5.1. Vypůjčitel se zavazuje po dobu trvání smlouvy kupovat od půjčitele:  

 
a) k měsíčně nejméně 4 000 Kč  sypkých (instantních) nápojů, nebo nápojových 

koncentrátů 

 
 

Tyto podmínky jsou závislé na velikosti požadovaných přístrojů. 

 
(dále jen zboží), a to za dohodnuté ceny specifikované ceníkem, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 

Ceny jsou v ceníku uvedeny bez DPH.  
 

 
6.   Práva a povinnosti smluvních stran  

6.1. Vypůjčitel je povinen chránit vypůjčené přístroje před ztrátou, poškozením nebo zničením. 

Poruší-li tuto povinnost, odpovídá za škody na věci.  

6.2. Vypůjčitel o vypůjčené přístroje řádně pečuje a udržuje je na své náklady v hygienickém a 

provozuschopném stavu. Vypůjčitel si hradí sám všechny prostředky potřebné k čištění 

vypůjčených přístrojů. 

6.3. Vypůjčitel nesmí vypůjčené přístroje přenechat k užívání jiným osobám, ani přemístit na 

jinou provozovnu bez souhlasu půjčitele. Při porušení tohoto ujednání odpovídá za 

případnou škodu na přístrojích a půjčitel je oprávněn od okamžiku, kdy se o této 

skutečnosti dozví, odstoupit od smlouvy.  

6.4. Vypůjčitel je po dohodě s půjčitelem povinen umožnit pověřené osobě půjčitele vstup do 

provozovny k místu instalace vypůjčených přístrojů. 

6.5. Půjčitel má právo po dobu trvání smlouvy na umístění reklamních a propagačních 

prostředků na podporu prodeje produktů půjčitele, na vhodném a dobře viditelném místě, 

dle dohody  

s vypůjčitelem.  

 

7. Trvání  smlouvy 
7.1. Smlouva se sjednává na dobu určitou do : prosince 2025 

7.2. Smluvní vztah končí: 

a) uplynutím doby uvedené v bodě 7.1. 

b) odstoupením od smlouvy v případě nepřípustného užívání vypůjčených přístrojů 

Nepřípustným užíváním vypůjčených přístrojů je:  

- výroba z jiných produktů, než výrobků od půjčitele, případně jiných, než půjčitelem 

dodaných produktů 

- neprovádění potřebné údržby 

- nedostatečná péče o ochranu před vznikem škody 

7.3. Při skončení smlouvy je vypůjčitel povinen předat pověřené osobě půjčitele vypůjčené věci ve 

stavu opotřebení odpovídajícímu době užívání. Náklady na odvoz hradí půjčitel.  
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8. Závěrečná ustanovení 
8.1. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a určitě. Smlouva je 

vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každá strany obdrží jeden. 

8.2. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí být učiněny pouze na základě písemné 

dohody obou stran. 

8.3. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které se 

dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy.  

8.4. Pokud by bylo nebo se stalo nějaké ustanovení této smlouvy z jakýchkoliv důvodů neúčinným, 

pak nemá tato dílčí neúčinnost za následek neplatnost celého dokumentu. Neúčinné 

ustanovení se v takovém případě nahradí právně účinnou úpravou, která se nejvíce přibližuje 

smyslu a účelu neúčinného ustanovení.  

 
 
   
  
 
 
V Zásmukách dne:  12.01.2023                           V Praze dne 03.01.2023 
 
 
 
 
 
....................................................                                                ......................................................     
       

  půjčitel, razítko, podpis                                            vypůjčitel, razítko, podpis  

  Ing. Jiří Němeček           MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA 
  Hügli Food s.r.o.              Městská poliklinika Praha 


