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Smlouva o výpůjčce        
 SOC/00058/2017  
                                                       

Město Litoměřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01, Litoměřice, 
IČ: 00263958, 
zastoupené Ing. Pavlem Grundem, místostarostou 

(dále jen „Půjčitel“) 
na straně jedné  

a 

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - Srdíčko 
se sídlem:  Revoluční  1845/30, 412 01, Litoměřice - Předměstí 
IČ:  70854165, 
zastoupená  Ing. Bc. Ivou Humlovou, ředitelkou 

(dále jen „Vypůjčitel“) 
na straně druhé 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O VÝPŮJČCE 
(podle § 2193 - § 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění) 

 
I. 

1. Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zařízení, které je předmětem výpůjčky: 
 

Počet j. Název materiálu cena za kus celková hodnota 

1 ks Systém zvedací stropní  Likorall 200  573 514,00 Kč 573 514,00 Kč 

 
II. 

1. Vypůjčitel prohlašuje, že je mu stav vypůjčeného zařízení dobře znám, neboť si jej prohlédl před 
uzavřením této smlouvy, a potvrzuje, že vše je ve stavu způsobilém k řádnému užívání v souladu 
se sjednaným účelem. Zároveň se zavazuje, že se o předmět výpůjčky bude starat řádně, bude ho 
chránit před ztrátou, poškozením a bude ho užívat pouze k účelům určeným dle návodů a že jej 
půjčitel seznámil se zvláštními pravidly uvedenými v čl. VII. této smlouvy, které je třeba při 
užívání předmětu výpůjčky zachovávat. 

 
III. 

1. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat pouze za účelem provozování činnosti v Centru 
pro zdravotně postižené děti a mládež - Srdíčko, Revoluční 1845/30, Revoluční 1846/32, 412 01 
Litoměřice. 

2. Tato výpůjčka byla projednána a schválena na  14. zasedání Rady města Litoměřice dne 
15. 06. 2017 pod č. usn. 349/14/2017. 

 
IV. 

1. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou do 31.12. 2027. 
2. Výpůjčka skončí kdykoliv, dohodnou-li se na tom obě smluvní strany. 
3. Půjčitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i před skončením dohodnuté doby, jestliže 

vypůjčitel nebude řádně a včas plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy, popřípadě bude 
předmět výpůjčky užívat v rozporu s účelem, kterému má sloužit. 



2 
 

 
VI. 

1. Vypůjčitel je povinen předat půjčiteli předmět výpůjčky ke dni ukončení této smlouvy v původním 
stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. O předání případně jeho nepřevzetí bude sepsán 
protokol, ve kterém bude popsán stav předmětu výpůjčky, a který bude podepsán vypůjčitelem 
a zástupcem půjčitele (OSVaZ). 

 
VII. 

1. Obě strany se dohodly, že služby spojené s užíváním předmětu výpůjčky si bude vypůjčitel 
zajišťovat sám vlastním nákladem i úsilím a svým jménem a půjčitel mu k tomu poskytne jen 
nutnou součinnost. 

2. Dále se vypůjčitel zavazuje, že bude při užívání výpůjčky dodržovat ustanovení zákona 
č. 268/2014 Sb. s příslušnými normami ve znění pozdějších předpisů. 

3. Vypůjčitel se zavazuje u předmětu výpůjčky dle návodů a předpisů na vlastní náklad zajišťovat 
pravidelné roční kontroly prostřednictvím nezávislé osoby s potřebným certifikátem. 

4. Vypůjčitel bude rovněž vlastním nákladem zajišťovat odstranění závažných závad a nedostatků, 
které vyplynou z kontrol, uvedených v předchozích odstavcích. 

5. Vypůjčitel je povinen prokazatelně, nejlépe písemně např. e-mailem upozornit zástupce půjčitele 
(OSVaZ) na závady a jejich odstranění. 

6. Vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli na jeho žádost kontrolu dodržování podmínek této 
smlouvy. 

7. Za zajištění požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí 
a hygieny v souladu s platnými předpisy odpovídá vypůjčitel. 

 
VIII. 

1. Nepředá-li vypůjčitel v den skončení výpůjčky předmět výpůjčky nebo půjčitel nepřevezme 
předmět výpůjčky z důvodu jeho špatného stavu (čl. VI), zaplatí vypůjčitel půjčiteli smluvní 
pokutu ve výši 50,- Kč za každý den prodlení.  

2. Půjčitel může na vypůjčiteli požadovat náhradu škody způsobenou porušením jeho povinností, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 

 
X. 

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

2. Půjčitel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru 
smluv“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní 
povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním systému 
registru smluv (dále jen „ISRS“). 

3. Smluvní strany jsou si vědomy, že Půjčitel je povinným subjektem podle Zákona o registru smluv, 
a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že 
výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 
 

XI. 
1. Smlouvu lze změnit pouze formou písemných, oboustranně dohodnutých a vzestupně 

číslovaných dodatků. Bez dodržení těchto podmínek není změna smlouvy platná. 
 

XII. 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nich každý má platnost originálu. Vypůjčitel 

obdrží 1 vyhotovení smlouvy a půjčitel 2 vyhotovení. 
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XIII.  

Doložka o platnosti právního jednání 

1. Touto doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je potvrzeno, že tato smlouva byla 
uzavřena po splnění všech zákonných podmínek podmiňující platnost tohoto jednání. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Ode dne podpisu této 
smlouvy jsou smluvní strany vázány projevy v ní učiněnými. 
 

 

Půjčitel Vypůjčitel 
V Litoměřicích dne V Litoměřicích dne 

……………………………………… ……………………………………… 
Ing. Pavel Grund Ing. Bc. Ivana Humlová 

místostarosta ředitelka 
 


