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Stejnopis Č.

SMLOUVA O VÝPÚJČCE
Smlouva č. č. VYP/35/04/009535/2020
kterou dne, m ésfce a roku níže uvedeného uzavírají
podie § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znení pozdéjších predpisu,
(dále je n ja k o „sm louva o výpujčce“ nebo „sm louva“)

H lavní m esto Praha
se sídlem M ariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
zastoiipené Ing. Janem Rakem, reditelem odboru hospodárení s m ajetkem M agistrátu hl, m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: C Z 00064581,plátce DPH
(dále je n jak o „pújčitel“) na stranéjedné

H lavní m esto Slovenské republiky B ratislava
se sídlem: Prim aciálne nám estie č. 1, 814 99 B ratislava
IČO; 00603481
DIČ:
2020372596
zastOLipená: Ing. arch. M atú šem V allo, prim átorem
(d á le je n ja k o „v y p u jčitel“ ) n a strane druhé

(oba d á le je n jak o „smluvrií strany“)
t a k t o :

Sm louva o výpujčce
I.
Predm et výpujčky
1. Pújčitel je výlučným vlastníkem lavičky s opéradlem bez područek ve vzoru tzv. Pražského
m obiliáfe - uliční vybavení (dále je n jak o „predm et výpujčky“),
2. Pújčitel pfenechává vypújčiteli do bezplatného užívání pfedm ét výpňjčky.
H.
Ú čel výpujčky
1.

Pújčitel pfenechává vypújčiteli do bezplatného užívání pfedm ét výpújčky za účelem natáčení videa
v rámci kam pane k predstavení m obiliáfe ve vzoru tzv. Pražského m o b iliá fe -u lič n í vybavení, který
bude instalován na základe podlinceční sm louvy na územ í H lavním m éstoem Slovenské republiky
B ratislava a Hlavním m éstejn Prahou na územ í m esta Bratislavy.

III.
D oba výpujčky
Tato sm louva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 30 dní od jejího uzavŕení.
IV.
Záväzková část
1. V ypujčitel prejím á pfedm ét výpújčky ve stavu, v jakém se nachází ke dni započaté výpújčky.
2. V ypújčitel je povinen:
a) uživat pfedm ét výpújčky jako fádný hospodáf a pouze k účelu stanoveném u v této smloiivé,
b) na své náklady pfedm ét výpújčky od pújčitele odvést a pfed skončením této sm louvy pújčiteli
opét vľátit.

3.

V ypújčitel se zavazuje pečovat o to, aby na pfedmétii výpújčky nevznikla škoda, pfíp. odstranit
veškeré vady na pfedmétu výpújčky, které zpúsobil vypújčitel nebo ostatní osoby prodlévající na
pfedm éíu výpújčky se souhlasem vypújčitele, popf. nahradit pújčiteli takto zpúsobenou škodu,

4.

V ypújčitel nesm i zfídit tretí osobé k pfedm étu výpújčky užívací právo bez pfedchozího píseniného
souhlasu pújčitele.

5.

Prípadné škody na m ajetku vzniklých na pfedmétu výpújčky budou pfipsány k tíži vypújčitele.

6.

V ypújčitel prohlašuje, že na svoji odpovédnost pfebírá veškeré právni dúsledky a veškerá rizika
spojená s užíváním pfedm étu výpújčky, a to zejm éna vúči tretím osobám , a je si védom všech
právních dúsledkú tohoto prohlášení.
V.
Skončení výpújčky

1. V ýpňjčka skončí uplynutím doby, na kterou byla sjednána.

VII.
Z áverečná ujednání
1.

V eškeré písem nosti, výzvy a oznám ení se doriičují na adresu pújčitele nebo vypújčitele
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud v prúbéhu plnení této sm louvy dôjde ke zm éné adresy
nékterého z účastníkň sm louvy, j e povinen tento účastník neprodlené písem né oznám it druhému
účastníkovi tuto zm énu, a to zpúsobem die pfedchozí vety,

2.

Smluvní strany sjednávají, že doručování zásilek odeslaných s využitím provozovatele
poštovních služeb se fídí § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znéní pozdéjších
pfedpisú (dále jen jako „občanský zákoník“).

3.

Právni vztahy vyplývající z této sm louvy se ŕídí právním i predpisy Č eské republiky. Vztahy
mezi pňjčitelem a vypújčitelem neupravené touto smiouvou se fídí pfíslušným i ustanovením i
občanského zákoníku a ostatními účinnými právním i predpisy.

4.

V eškeré spory vzniklé z této smlouvy a/nebo v souvisiosti s ní, které se nepodarí odstranit
dohodou smluvních stran, budou ŕešeny soudem České republiky, jeh o ž m ístní pfíslušnost bude
v souladu s ustanovením § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní rád, v platném znéní
(„o.s.f.“) určená die adresy sídla pújčitele: M ariánské nám. 2, Praha 1, PSČ 110 01, Česká
republika, tedy Obvodnim soudem pro Prahu 1, prípadné M estským soudem v Praze ve smyslu
ustanovení o.s.r. o vecné príslušnosti výše určených soudú České republiky. V ypújčitel s výše
uvedeným určením výslovné souhlasí a prohlašuje, že toto určení pro néj nepredstavuje
odejm utí jeho práva na zákonného soudce.

5.

Pokud kterékoliv ustanovení této sm louvy nebo jeh o část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo
se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným
soudem či j iným príslušným orgánem , pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude m ít vliv na
platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich éástí.

6. Obsah této sm louvy m úže být zm énén nebo doplnén pouze se souhlasem obou sm luvních stran
formou písem ných dodatkú k této smlouvé.
7.

Smluvní strany výslovné souhlasí s tím , aby tato sm louva byla uvedena v C entrálni evidenci
sinluv (CES) vedené pújéitelem , která je verejné prístupná a která obsahuje údaje o smluvních
stranách, číselné označení této sm louvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že skuteénosti uvedené v této sm louvé nepovažují za obchodní
tajem ství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udélují svolení k jejich užití a zverejnéní bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
9. Tato sm louva byla vyhotovená v 4 stejnopisech, z nichž vypújčitel obdrži po 1 stejnopise
a pújčitel po 3 stejnopisech.
10. Tato sm louva nabývá platnosti dnem jejíh o podpisu obém a smluvními stranami a účinnosti
dnem zverejnéním sm louvy v registru smluv die odst. 8 tohoto článku.
11. Smluvní strany shodné prohlašují, že si tuto sm louvu pred jejím podpišem pfečetly, že byla
uzavrena po vzájem ném projednání podie jejich pravé a svobodné vúle, určité, vážné
a srozum itelné, nikoliv v tisni a za rozum ové slabosti nebo lehkom yslnosti. N a dňkaz toho
pŕipojují své podpisy.

V Praze d n e ...........................

Ing. Jan Rak
reditel odboru
hospodárení s m ajetkem M agistrátu hl. m Prahy

V B ratislavé dne

