Smlouva o výpůjčce movitých věcí
(dále jen smlouva)

Smluvní strany:

KOSTAL CR, spol. s r.o.
Černín čp. 89
PSČ: 267 51
IČ: 49687131
DIČ: CZ49687131
Bankovní spojení: Comerzbank pobočka Praha, č.ú. 10022377/6200
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23697, jednající
jednatelem společnosti Joachim Grabowski
(dále pouze “půjčitel“ nebo též “vlastník“ či „držitel“)
a

Firma: ……………………
Adresa: ………………….
PSČ: ……………………….
IČ: ………………………
DIČ: …………………….
Bankovní spojení: ………………..
zapsaná obchodním rejstříkem vedeném u……… soudu v ……..,oddíl …… , vložka ……,
jednající ………………………………
(dále pouze “vypůjčitel“ nebo “uživatel“)
Preambule
Cílem následujících ujednání v této smlouvě je nastolit právní jistotu smluvních stran při
výkonu práv a povinností v souvislosti s výpůjčkou nezuživatelné věci - tak, jak je definována
zde v čl. 1 a kterou užívá vypůjčitel ke zhotovení výrobků pro půjčitele. Na smluvní vztahy
upravené touto smlouvou se vztahují ustanovení §§ 2193 až 2200 NOZ, není-li v této smlouvě
výslovně uvedeno jinak.
1. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je vymezení podmínek při výpůjčku movitých věcí, a to případně
včetně jejich výkresové dokumentace, technologických parametrů nastavení, náhradních dílů
a měřících přípravků (dále jen „věci“, resp. „předmět výpůjčky“) vypůjčiteli určených k
výrobě nebo zpracování určitých výrobků dodávaných půjčiteli na základě a v souladu se
zvláštní smlouvou uzavřenou mezi vypůjčitelem a půjčitelem.
2. Přesné vymezení předmětu výpůjčky, tj. jednotlivých věcí, jejich součástí a příslušenství bude
specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy – „Předmět výpůjčky“, a dále přiložením
konkrétních Předávacích protokolů, které budou pořízeny v souladu s čl. 2 této smlouvy.
V případě změny ve specifikaci předmětu výpůjčky po dobu trvání této smlouvy bude tato
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příloha půjčitelem náležitým způsobem upravena tak, aby vždy odpovídala faktickému stavu
výpůjčky.
2. Vlastnictví předmětu výpůjčky
1. Půjčitel se na základě této smlouvy zavazuje předat vypůjčiteli předmět výpůjčky a vypůjčitel
se zavazuje předmět výpůjčky převzít a užívat jej po dobu a za podmínek určených touto
smlouvou.
2. O fyzickém předání resp. převzetí předmětu výpůjčky se pořizuje Předávací protokol, jehož
vzor je uveden v příloze č. 2 této smlouvy – „Vzor předávacího protokolu“. Za fyzické
předání předmětu výpůjčky se považuje rovněž okamžik sepsání Předávacího protokolu
v případě, kdy předmět výpůjčky zhotovoval sám vypůjčitel, a měl tedy předmět výpůjčky ve
své fyzické držbě. V rámci předání resp. převzetí předmětu výpůjčky se k předávacímu
protokolu přikládají:
a) v případě nástrojů vzorky z posledního zdvihu,
b) v případě měřících prostředků platné kalibrační listy,
c) v případě výrobní linky:
- Popis pracoviště (Pracovní instrukce)
- Zkušební přepis
- Výrobní a zkušební koncepce
- P-FMEA
- (Kontrolní plán)
3. Za okamžik předání resp. převzetí předmětu výpůjčky se považuje též okamžik předání
předmětu výpůjčky k přepravě dle čl. 3 této smlouvy, pokud ji podle čl. 3.1. této smlouvy
zajišťuje vypůjčitel na svou odpovědnost.
4. Půjčitel zůstává po celou dobu trvání této smlouvy a fyzické držby předmětu výpůjčky
vypůjčitelem výlučným a neomezeným vlastníkem předmětu výpůjčky. Za vlastnictví resp.
vlastnické právo půjčitele k předmětu výpůjčky se pro účely této smlouvy považuje i
oprávněná držba, resp. dispozice půjčitele s předmětem výpůjčky, který je ve vlastnictví třetí
osoby.
5. Okamžikem předání a převzetí předmětu výpůjčky přechází nebezpečí škody na vypůjčitele.
3. Dodání předmětu výpůjčky
1. V případě, že předmět výpůjčky zhotovuje půjčitel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen
včas předem písemně oznámit vypůjčiteli místo převzetí a termín, ke kterému je předmět
výpůjčky k dispozici. Přípravu předmětu výpůjčky na přepravu do místa určení včetně
vhodného obalu či jiného zajištění zajišťuje na své náklady půjčitel; vypůjčitel je povinen
před převzetím předmětu výpůjčky zkontrolovat jeho připravenost k přepravě a namítnout
eventuální zjištěné nedostatky, jinak se později nemůže vůči půjčiteli z tohoto titulu dovolávat
žádných nároků. Přepravu předmětu výpůjčky, včetně jeho pojištění pro případ škody vzniklé
při přepravě, instalaci a zkušební provoz zajišťuje vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a
na vlastní náklady vypůjčitel, pokud se strany písemně nedohodnou jinak; půjčitel je povinen
poskytnout mu k tomu nezbytnou součinnost, zejména umožnit mu vstup do objektu resp.
místa, kde se předmět výpůjčky určený k předání nachází.
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2. V případě, že předmět výpůjčky zhotovuje sám vypůjčitel na základě objednávky půjčitele, je
vypůjčitel povinen informovat půjčitele o zhotovení předmětu výpůjčky a o termínu možného
předání a převzetí, přičemž vypůjčitel zajišťuje sepsání Předávacího protokolu dle čl. 2 této
smlouvy. Náklady uvedené v odst. 1 jdou též k tíži vypůjčitele, pokud se strany písemně
nedohodnou jinak.
4. Označení předmětu výpůjčky
1. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky neprodleně po jeho převzetí trvale označit na
viditelném místě půjčitelem určeným číselným označením a dále obchodní firmou, sídlem a
identifikačním číslem půjčitele coby vlastníka předmětu výpůjčky tak, aby vlastnické právo
půjčitele k předmětu výpůjčky bylo na první pohled zřejmé, nezaměnitelné a
nezpochybnitelné. Označení se provede umístěním zpravidla neodnímatelného štítku
s uvedenými údaji na místě odsouhlaseném půjčitelem.
2. S výjimkou užívacího práva na základě této smlouvy nezískává vypůjčitel žádné držební, resp.
dispoziční právo s předmětem výpůjčky a není oprávněn zřizovat či uplatňovat ve svůj
prospěch ani prospěch třetího žádné zástavní či zadržovací právo k předmětu výpůjčky, ani
jiné právo jinak omezující vlastnické právo či právo držby půjčitele.
5. Opatrování a užívání
1. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky při převzetí řádně zkontrolovat, což stvrdí
v Předávacím protokolu. Od okamžiku převzetí je povinen opatrovat předmět výpůjčky
s vynaložením maximální odborné péče, užívat jej výlučně k účelům, ke kterým byl zapůjčen
(tj. výhradně k výrobě nebo zpracování určitých výrobků pro půjčitele v souladu s čl. 1.1 této
smlouvy), a chránit jej před poškozením, ztrátou, zničením nebo odcizením; po celou dobu
užívání odpovídá za škody, které na předmětu výpůjčky vzniknou. Vypůjčitel je povinen plně
zachovávat a dbát vlastnických práv či práv držby půjčitele k předmětu výpůjčky včetně práv
z průmyslového vlastnictví, práv autorských apod.
2. Vypůjčitel plně zodpovídá za to, že odpovídající ochranu předmětu výpůjčky zajistí i osoby,
které s předmětem výpůjčky přijdou do styku (zaměstnanci vypůjčitele, pověřené třetí osoby
apod.).
3. Jsou-li předmětem výpůjčky nástroje nebo výrobní linka, je vypůjčitel povinen na své náklady
zajistit provedení prvního vzorkování výrobku a dodat vzorky včetně písemného protokolu o
provedení zkoušky prvních vzorků podle požadavků půjčitele.
4. Za škodu na předmětu výpůjčky dle odst. 1 se nepovažuje běžné opotřebení v důsledku
správného užívání předmětu výpůjčky vypůjčitelem.
5. Vypůjčitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu půjčitele předat předmět
výpůjčky do užívání či jiné dispozice třetí osoby, ani použít či využít předmět výpůjčky
k jinému než sjednanému účelu.
6. Pojištění a ochrana proti neoprávněným zásahům
1. Vypůjčitel je povinen na své náklady sjednat pojištění předmětu výpůjčky formou pojištění
souboru věcí užívaných na základě smlouvy, a to do výše jeho celkové pořizovací ceny
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zejména pro případ poškození, ztráty, zničení nebo odcizení tak, aby byla řádně pokryta
veškerá myslitelná rizika vzniku škod na předmětu výpůjčky. Toto pojištění musí být
sjednáno po celou dobu, po kterou vypůjčitel předmět výpůjčky užívá, resp. má ve své držbě.
2. Vypůjčitel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem předmětu
výpůjčky a dále pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku vztahující se i na
přerušení nebo omezení provozu podniku půjčitele.
3. Pojistné plnění bude vinkulováno ve prospěch půjčitele coby vlastníka, resp. držitele
předmětu výpůjčky.
4. Vypůjčitel je povinen předložit půjčiteli kdykoli na jeho žádost důkaz o sjednaném pojištění a
vinkulaci pojistného plnění.
5. V případě, že třetí osoba uplatní jakékoli právo vůči předmětu výpůjčky nebo učiní jakýkoli
úkon směřující k omezení či jinému narušení vlastnického práva či práva držby půjčitele, je
vypůjčitel povinen učinit na své náklady veškeré kroky k ochraně práv půjčitele, jakož i
zajistit, aby byl půjčitel o předmětném jednání bezodkladně informován. Totéž platí i
v případě, pokud lze důvodně předpokládat, že takový stav bezprostředně hrozí.
7. Změny a úpravy předmětu výpůjčky
1. Vypůjčitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu půjčitele provádět na
předmětu výpůjčky jakékoli úpravy, změny či jiné zásahy (dále jen „úpravy“); pokud je
souhlas udělen, je vypůjčitel povinen postupovat s maximální odbornou péčí a dle instrukcí
půjčitele. Okamžikem dokončení úprav předmětu výpůjčky se jejich vlastníkem coby věci
hlavní, součásti resp. příslušenství věci hlavní stává půjčitel. Vypůjčitel je povinen pořídit o
provedených úpravách předmětu výpůjčky podrobný záznam. U nástrojů pořizuje záznam do
Životopisu nástroje vedeného dle čl. 10 této smlouvy.
8. Běžná údržba
1. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky udržovat v perfektním provozuschopném stavu,
opatrovat jej a provádět včas a řádně jeho prohlídky a pravidelnou běžnou údržbu stanovenou
příslušným plánem údržby (vzor uveden v příloze č. 3 této smlouvy) nebo údržbu obvyklou či
běžně vyžadovanou pro tento předmět výpůjčky; vypůjčitel je povinen zajistit, aby se předmět
výpůjčky nacházel neustále ve stavu, který odpovídá příslušným předpisům bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a eventuálně jiným závazným předpisům (dále jen „běžná údržba“).
2. O jakýchkoli úkonech na předmětu výpůjčky v rámci běžné údržby vypůjčitele, které by
mohly mít vliv na jeho provozuschopnost, hodnotu, bezpečnost apod., je vypůjčitel povinen
předem půjčitele informovat a zajistit jeho souhlas; jinak odpovídá za veškeré způsobené
škody.
3. Obvyklé náklady spojené s užíváním včetně pravidelných prohlídek a běžné údržby předmětu
výpůjčky či např. platných elektrických revizí, zajišťuje na své náklady vypůjčitel po celou
dobu užívání předmětu výpůjčky.
9. Opravy
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1. Vypůjčitel je povinen zajistit po celou dobu užívání předmětu výpůjčky jeho včasné a
odborně provedené opravy; dále je povinen včas informovat půjčitele o nutnosti a rozsahu
těchto oprav tak, aby byly vyloučeny jakékoli vady v dodávkách výrobků, k jejichž výrobě
předmět výpůjčky slouží.
2. V případě, že předmět výpůjčky zhotovoval pro půjčitele vypůjčitel, je povinen hradit na své
náklady veškeré opravy předmětu výpůjčky po dobu stanovenou ve Smlouvě o dílo týkající se
výroby daného předmětu výpůjčky [časové určení, počet zdvihů apod.]; po uplynutí této doby
jdou náklady na opravy předmětu výpůjčky k tíži půjčitele. Úpravy ve smyslu čl. 7 této
smlouvy vyžádané půjčitelem jsou po předchozím odsouhlasení půjčitelem hrazeny.
3. V případě, že předmět výpůjčky zhotovoval půjčitel, jdou náklady na provádění veškerých
oprav předmětu výpůjčky po dobu jeho užívání k tíži půjčitele. V případě, že nutnost jeho
opravy byla vyvolána zanedbáním odborné péče, poškozením, zničením nebo
neodsouhlasenou úpravou ze strany vypůjčitele, jdou náklady na opravu k tíži vypůjčitele.
4. Po opravách předmětu výpůjčky, které by mohly mít jakýkoli vliv na výrobek sériově
vyráběný pomocí předmětu výpůjčky, je vypůjčitel povinen zajistit nové provedení
vzorkování výrobku včetně písemné zprávy o provedení zkoušky prvních vzorků.
5. Je-li předmětem výpůjčky výrobní linka či obdobné zařízení, předá půjčitel spolu
s předmětem výpůjčky vypůjčiteli také plány údržby včetně tzv. návodek na provádění
údržbářských a opravárenských úkonů a soubor náhradních dílů, které půjčitel vlastní, resp.
má ve své držbě. Je-li předmětem výpůjčky zařízení vyžadující kalibraci, předá půjčitel
vypůjčiteli také postup kalibrace a poslední kalibrační protokol. Další kalibraci se vypůjčitel
zajišťuje po dobu výpůjčky sám na své náklady v souladu s termíny stanovenými v plánech
údržby.
10. Životopis nástroje
1. Vypůjčitel je povinen vést pro předmět výpůjčky „životopis nástroje“, tj. dokument, ve
kterém budou podrobně zachyceny počty zdvihů a dále všechny úkony údržby, zejména
prohlídky, úpravy, opravy, modifikace a jiné zásahy do předmětu výpůjčky (popis těchto
úkonů, datum provedení a jméno osoby, která tyto úkony provedla). Jsou-li některé
požadované údaje již zahrnuty v záznamech o údržbě (dle čl. 8 odst. 1 této smlouvy), není
nutné vést tyto údaje duplicitně.
11. Informační povinnost
1. Vypůjčitel je povinen předávat půjčiteli pravidelné písemné zprávy o stavu předmětu
výpůjčky nejpozději k 30.11. příslušného roku.
2. Půjčitel je oprávněn provést kdykoli po předchozím ohlášení kontrolu stavu předmětu
výpůjčky u vypůjčitele, který je povinen poskytnout mu k tomu nezbytnou součinnost,
zejména zajistit přístup do místa, kde se předmět výpůjčky nachází apod.
3. Vypůjčitel je povinen neprodleně informovat půjčitele o všech skutečnostech, který mají nebo
by mohly mít jakýkoli vliv na stav předmětu výpůjčky, plnění závazků vypůjčitele z této
smlouvy či jiných souvisejících smluv uzavřených s půjčitelem.
4. Pro informační povinnost půjčitele vůči vypůjčiteli platí odst. 3 obdobně.
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5. Informační povinnosti smluvních stran jsou popsány i v jiných ustanovení (např. čl. 3 odst. 2
apod.) této smlouvy.
12. Úhrada
1. Předmět výpůjčky se poskytuje vypůjčiteli do jeho užívání bezplatně. Z tohoto důvodu
vypůjčitel jakkoli nekalkuluje půjčiteli - jako odběrateli výrobků vyráběných pomocí
předmětu výpůjčky - do ceny těchto výrobku amortizaci předmětu výpůjčky.
13. Mlčenlivost / Ochrana práv
1. Vypůjčitel není oprávněn sdělovat třetím osobám jakékoli technické či funkční údaje o
předmětu výpůjčky či výrobcích, které jsou jeho pomocí vyráběny, a je povinen zajistit
maximální ochranu všech dat, jinak zodpovídá za jakoukoliv škodu, která by tím vznikla.
2. Know-how, týkající se předmětu výpůjčky, tvoří obchodní tajemství půjčitele. Půjčiteli je
vyhrazeno zejména přihlášení a uplatňování práv vyplývajících z průmyslového vlastnictví,
které se týkají předmětu výpůjčky, vyráběných výrobků a s nimi spojených výrobních postupů
nebo jejich dílčích úseků. Vypůjčitel není oprávněn sám ani prostřednictvím třetí osoby
přihlásit žádná práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
3. Nadto nese vypůjčitel ve vztahu k výše uvedenému obchodnímu tajemství půjčitele
odpovědnost za mlčenlivost svých zaměstnanců nebo jiných osob, kteří s ním přišli do styku.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá 15 let po skončení smluvních vztahů zúčastněných subjektů a
vztahuje se i na eventuální právní nástupce smluvních stran.
14. Trvání výpůjčky
1. Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je předmět výpůjčky vypůjčiteli
poskytován na dobu neurčitou.
2. Vypůjčitel je povinen vrátit předmět výpůjčky jako celek, či jeho jednotlivé součásti nebo
příslušenství k následně dohodnutému dni, jinak ke dni skončení platnosti této smlouvy nebo
ke dni uplynutí lhůty k vrácení předmětu výpůjčky stanovené v odst. 4 této smlouvy.
3. Lhůta k vrácení předmětu výpůjčky vypůjčitelem počíná běžet prvním dnem následujícím po
obdržení písemné výzvy půjčitele k vrácení předmětu výpůjčky.
4. Lhůta k vrácení předmětu výpůjčky činí:
(a) 60 kalendářních dnů, nejsou-li dány důvody pro lhůtu kratší dle písm. b)
(b) 24 hodin, pokud jsou dány tyto důvody na straně vypůjčitele:
(1) vypůjčitel přes předchozí písemné upozornění dále neplní povinnosti řádné
péče o svěřený předmět výpůjčky nebo jinak porušuje povinnosti stanovené
touto smlouvou (např. neoprávněný zásah do faktického či právního stavu
předmětu výpůjčky, užití předmětu výpůjčky k jinému účelu apod.),
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(2) vypůjčitel neplní bez vážného důvodu své závazky ze zvláštní smlouvy
uzavřené k dodávce výrobků, k jejichž výrobě předmět výpůjčky slouží,
(3) vypůjčitel se dostane do takového právního, finančního či jiného stavu resp.
mu takový stav hrozí, při kterém by bylo nebo mohlo být ohroženo plnění
závazků vypůjčitele z této smlouvy nebo by byl ohrožen právní či faktický
stav předmětu výpůjčky (např. konkurs, vyrovnání, likvidace, exekuce,
insolvence, zadlužení apod.), přičemž posouzení takového stavu náleží
výhradně půjčiteli.
5. Vypůjčitel je povinen vrátit předmět výpůjčky půjčiteli, pokud nastala některá okolnost dle
odst. 2 tohoto článku, včetně veškerých součástí, příslušenství, podkladů pro údržbu, nákresů,
montážních a pomocných zařízení, náhradních dílů apod., pokud tyto nejsou potřebné k plnění
jiných smluvních závazků vypůjčitele vůči půjčiteli, a to v jejich původním stavu, s ohledem
na jejich běžné opotřebení.
6. O vydání předmětu výpůjčky je půjčitel povinen vystavit potvrzení; v případě, že na předmětu
výpůjčky zjistí poškození nad rámec běžného opotřebení, je povinen je v potvrzení o vydání
řádně uvést a popsat. V případě, že poškození předmětu výpůjčky bude půjčitelem zjištěno po
jeho převzetí, je půjčitel povinen upozornit na zjištěné poškození vypůjčitele neprodleně po
takovém zjištění upozornit.
7. Půjčitel má právo požadovat na vypůjčiteli bezplatné a neprodlené odstranění zjištěných
poškození a závad, nebo může zajistit nápravu sám a požadovat po vypůjčiteli účelně
vynaložené náklady spojené s odstraněním poškození předmětu výpůjčky nad rámec běžného
opotřebení.
8. V případě, že vypůjčitel nevydá půjčiteli předmět výpůjčky, ač k tomu byl dle této smlouvy
povinen, má půjčitel právo vstoupit do objektu vypůjčitele a předmět výpůjčky odmontovat a
odvézt; náklady s tím spojené jdou k tíži vypůjčitele. Smluvní pokuta sjednaná v čl. 15 odst. 1
se pro tento případ stanoví za každý i započatý den neoprávněné držby předmětu výpůjčky ze
strany vypůjčitele. Po dobu neoprávněné držby předmětu výpůjčky nese vypůjčitel plnou
odpovědnost za jeho stav, a to ve stejném rozsahu, jako když předmět výpůjčky užíval
oprávněně.
9. Smluvní strany mohou dohodnout, že předmět výpůjčky, který již neslouží smluvenému účelu
(zpravidla 15 let od ukončení sériové výroby příslušného výrobku), bude namísto vydání
půjčiteli fyzicky zlikvidován (sešrotován) vypůjčitelem; o takové eventuální likvidaci uzavřou
smluvní strany zvláštní dohodu.
15. Sankce
1. V případě, že některá ze smluvních stran závažným způsobem poruší povinnost stanovenou
touto smlouvou, bude povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000,Kč za každé takové porušení smlouvy. Při porušení povinností stanovených čl. 4.2 a 5.5 je
vypůjčitel povinen půjčiteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé takové
porušení této smlouvy.
2. Ukončení platnosti smlouvy nemá vliv na povinnost k zaplacení smluvní pokuty. Smluvní
pokuta je splatná na účet druhé smluvní strany do 10 dnů od jejího uplatnění.
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16. Platnost smlouvy, změny a doplnění
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Platnost této smlouvy končí písemnou dohodou
nebo jednostrannou písemnou výpovědí kteroukoli ze smluvních stran. Smluvní strany se
dohodly, že výpovědní lhůta této smlouvy činí 60 dnů a počíná běžet dnem následujícím po
doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu.
3. Pokud tato smlouva vyžaduje k platnosti určitého úkonu písemnou formu, je tato forma též
zachována, pokud je úkon učiněn běžnými telekomunikačními prostředky, jako je
elektronická pošta (e-mail), fax apod.
17. Závaznost smlouvy a závěrečná ustanovení
1. Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo nebo se následně stalo právně neúčinným,
není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Místo neúčinného ustanovení se aplikuje to
ustanovení, které je mu obsahově nejbližší a sleduje stejný nebo podobný účel v
ekonomickém, právním či provozním smyslu. Totéž se uplatní pro vztahy, které touto
smlouvou nejsou pokryty. Smluvní strany se v těchto případech zavazují k doplnění obsahu
této smlouvy.
2. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí výlučně českým právním řádem. Smluvní strany
této smlouvy jsou povinny veškeré případné spory vznikající z této smlouvy nebo s ní
související řešit především smírnou cestou. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v
souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze.
3. Pokud se v této smlouvě uvádí zkratka NOZ, má se na mysli (nový) občanský zákoník č.
89/2012 Sb. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení této smlouvy, která jsou
odchylná od ustanovení NOZ, jsou takto ujednána vědomě odchylně a zároveň prohlašují, že
dle jejich dobré víry a svědomí, tato ustanovení nejsou v rozporu s dobrými mravy, neporušují
veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti a
jsou ujednána poctivě. Smluvní strany tímto dále prohlašují, že žádná z nich se ve vztazích
řídícími se touto smlouvou necítí být slabší stranou.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu rozumí a
že tato odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, což stvrzují podpisy umístěnými pod touto
smlouvou.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.
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18. Kontaktní osoby
1. Smluvní strany sjednávají, že oprávněnými osobami na jejich straně při výkonu práv a
povinností z této smlouvy jsou:
a) za půjčitele:
……………….
b) za vypůjčitele: ………………..

Seznam příloh:
1. Seznam movitých věcí, které jsou předmětem výpůjčky podle části 1. této smlouvy
2. Předávací protokol
3. Plán údržby nástroje
______________________________
Místo, datum

_______________________________
Místo, datum

___________________________
Půjčitel: KOSTAL CR, spol. s r.o.

_______________________________
Vypůjčitel: Firma a podpis

Příloha č. 1: Seznam movitých věcí, které jsou předmětem výpůjčky podle části 1. této smlouvy
Místo, kde je předmět výpůjčky umístěn:

Pořadové
číslo
Číslo věci

Výkresové
číslo dílu
Název dílu
Druh věci a
její úprava
Garantovaná
bezopravnost
Požadovaný
typ a velikost
stroje
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Naposled
činná
Spoluvlastnic
ký podíl
KOCR
Identifikace
věci

Poznámky

Datum vyhotovení seznamu: ……………………………………………..
Vystavil: ………………………………………………………………….
Podpis: ……………………………………………………………………

10 / 12
/

Příloha č. 2: Předávací protokol

Půjčitel předává a vypůjčitel přebírá v souladu s čl. 2.2 Smlouvy o výpůjčce movitých věcí
následující předmět výpůjčky:

Číslo předávacího
protokolu
Číslo věci
Ćíslo výkresu dílu
Název dílu
Druh věci a její úprava
Identifikace věci

Předané příslušenství:
Výkresová dokumentace
Nastavovací parametry
Platný měřicí protokol
Kontrolní plán
Náhradní díly+elektrody
Spec.měřidla a přípravky
Vypůjčitel prohlašuje, že byl půjčitelem seznámen s technologickými postupy, technickými
normami a jinými podmínkami užívání předmětu výpůjčky. Vypůjčitel dále prohlašuje, že
splňuje veškeré zákonné požadavky na odbornou způsobilost k nakládání s předmětem
výpůjčky.

Dne:

Místo:

Půjčitel: KOSTAL CR, spol s r.o.
Jméno:
Funkce:

Vypůjčitel:
Jméno:
Funkce:
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Příloha č. 3: Plán údržby nástroje

Plán údržby nástroje
Nástroj-č.:
Materiál:
Díl číslo:
1

Intervaly údržby

2

Vodící prvky-překontrolovat, namazat
Vedení vyhazovače-překontrolovat, namazat
Vedení posunovače-překontrolovat, namazat
Kontrola funkčnosti chlazení nástroje
Kontrola těsnosti horkého kanálu
Kontrola všeobecné funkčnosti horkého kanálu
Kontrola a namazání ložisek
Namátková kontrola po demontáži ze vstřikolisu
Porovnání vzorových kusů (před nasazením a po sejmutí)

Popis intervalů údržby
1

Po ukončení nasazení nástroje

2

Po splnění počtu vyrobených kusů

3

Podle individuálního ustanovení

Poznámky:

Datum

Odd.

Podpis
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3

Datum / Podpis

