VZOR SMLOUVY O VÝPŮJČCE.
Vodrážka a Vodrážka s.r.o., se sídlem Plzeň - Lobzy, Cvokařská 1203/18, PSČ 30100, IČ: 26329336,
DIČ: CZ26329336, vedená u Krajského soudu v Plzni v oddílu C ve vložce 13687, jednající jednatelem
Romanem Vodrážkou (dále též jen jako „ půjčitel“)
a

vypůjčitel : otisk razítka nebo osobní údaje jméno a příjmení,
bydliště, IČ, adresa místa provozovny nebo místa užití láhve a
PIVOGONU.

vratná kauce za 1 ks láhve : 1900,-Kč
počet půjčených 10 litrových láhví :

ks

počet půjčených 20 litrových láhví :

ks

počet půjčených 50 litrových láhví :

ks

vratná kauce celkem :

Kč

v Plzni dne:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
tuto

SMLOUVU O VÝPŮJČE
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Článek I.
Prohlášení půjčitele.
Půjčitel prohlašuje, že je vlastníkem zařízení - výrobní technologie směsi N2+CO2 - potravinářského plynu o obsahu 80%
dusíku N2 a 20 % oxidu uhličitého CO2 stlačeného na max. hodnotu tlaku 190 bar, která tento potravinářský plyn plní do
tlakových láhví o celkovém vodním objemu 50l, 20 litrů nebo 10 litrů. Potravinářský plyn je chráněn ochrannou známkou
„PIVOGON“.
Půjčitel dále prohlašuje, že je vlastníkem následujících tlakových láhví:
 tlakové láhve o vodním objemu 20 l typu LA 4-0313 rev. 8 podle EN ISO 9809-1, PI/TÜV s ventilem se závitem pro připojení
šroubení s převlečnou maticí W24,32 s našroubovaným ocelovým kloboučkem pro ochranu ventilu při přepravě a
manipulaci. Láhev je opatřena firemním nátěrem RAL 1018 žlutá, RAL 6018 žlutozelená. Výrobce tlakové láhve je firma
Vítkovice Cylindrs, a.s. Pořizovací cena včetně DPH a nákladů na dopravu od výrobce je 147 EUR. (ekvivalent v den nákupu
4160,-Kč)
nebo
 tlakové láhve o vodním objemu 10 l typu LA 4-0405 rev. 1 podle EN ISO 9809-1, PI/TÜV s ventilem se závitem pro připojení
šroubení s převlečnou maticí W24,32 s našroubovaným ocelovým kloboučkem pro ochranu ventilu při přepravě a
manipulaci. Láhev je opatřena firemním nátěrem RAL 1018 žlutá, RAL 6018 žlutozelená. Výrobce tlakové láhve je firma
Vítkovice Cylindrs, a.s. Pořizovací cena včetně DPH a nákladů na dopravu od výrobce je 120 EUR. (ekvivalent v den nákupu
3396,- Kč).
 tlakové láhve o vodním objemu 50 l typu LA 4-0605 rev. 1 podle EN ISO 9809-1, PI/TÜV s ventilem se závitem pro připojení
šroubení s převlečnou maticí W24,32 s našroubovaným ocelovým kloboučkem pro ochranu ventilu při přepravě a
manipulaci. Láhev je opatřena firemním nátěrem RAL 1018 žlutá, RAL 6018 žlutozelená. Výrobce tlakové láhve je firma
Vítkovice Cylindrs, a.s. Pořizovací cena včetně DPH a nákladů na dopravu od výrobce je 210 EUR. (ekvivalent v den nákupu
5943,- Kč).
Článek II.
Předmět výpůjčky.
Půjčitel touto smlouvou, za podmínek, uvedených dále v této smlouvě, přenechává shora uvedené druhy tlakových láhví
naplněných potravinářským plynem o obsahu 80% dusíku N2 a 20 % oxidu uhličitého CO2 nebo 80% dusíku N2 a 20 %
oxidu uhličitého CO2 , popř. 100% dusíkem N2 vypůjčiteli a zavazuje se mu umožnit jejich bezplatné a dočasné užívání.
Množství a druh přenechaných tlakových láhví je vyznačen v záhlaví.
Obsah náplně je vyznačen v přiloženém bezpečnostním listě.
Článek III.
Podmínky bezúplatné výpůjčky.
V den převzetí tlakových láhví uhradil vypůjčitel k rukám půjčitele vratnou kauci vyznačenou v záhlaví této smlouvy, o čemž
půjčitel vystavil příjmový doklad.
Obě strany berou na vědomí, že finanční výše kauce není adekvátní finanční hodnotě - ceně pořízení tlakové láhve.
Vypůjčitel se svým podpisem na této smlouvě zavazuje, že za úplatu si vypůjčené tlakové láhve nechá u firmy Vodrážka
a Vodrážka s.r.o. naplnit potravinářským plynem minimálně 4x za kalendářní rok.
Při opětovném plnění vrátí vypůjčitel vypůjčenou tlakovou láhev v nepoškozeném stavu, včetně nepoškozeného funkčního
ventilu a včetně ocelového kloboučku.
Vypůjčitel se svým podpisem na této smlouvě zavazuje, že vypůjčené tlakové láhve neposkytne k naplnění potravinářským
plynem od jiného výrobce.
Vypůjčitel se svým podpisem na této smlouvě
zavazuje, že vypůjčené tlakové láhve neposkytne k naplnění
nepotravinářským plynem, či kapalinou, či jinak nezpůsobí kontaminaci těchto láhví.

7. Vypůjčitel se svým podpisem na této smlouvě zavazuje, že vypůjčené tlakové láhve mechanicky nepoškodí popř. zabrání
jejich poškození třetí stranou.
8. Vypůjčitel se svým podpisem na této smlouvě zavazuje, že žádnou z převzatých tlakových láhví neprodá třetí straně, nebo
že žádnou z převzatých tlakových láhví neposkytne třetí straně do zástavy či jiné formy ručení za svůj dluh.
9. Vypůjčitel se svým podpisem na této smlouvě zavazuje, že v případě exekučního řízení proti své osobě označí převzaté
tlakové láhve jako vlastnictví firmy Vodrážka a Vodrážka s.r.o. a vyloučí je z exekuční podstaty a neprodleně je vrátí půjčiteli.
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Článek IV.
Doba výpůjčky.
Vypůjčitel je povinen vypůjčené tlakové láhve vrátit půjčiteli, jakmile je nepotřebuje, nebo spotřebuje –li náplň, vždy
nejpozději do tří kalendářních měsíců od data převzetí.
Půjčitel má právo domáhat se vrácení vypůjčených tlakových láhví dříve, pro důvod, který nemohl při uzavření smlouvy
předvídat.
Článek V.
Práva a povinnosti smluvních stran.
Utvrzení závazků.
Vypůjčitel je povinen užívat tlakové láhve ujednaným způsobem a dále způsobem přiměřeným povaze a účelu používání
vypůjčené tlakové láhve.
V případě poškození vypůjčené tlakové láhve vypůjčitelem, nebo osob vypůjčitele je povinen poškození svým jménem a na
svůj účet odstranit.
Výpůjčitel má právo na vrácení vratné kauce, uvedené v čl. III odst. 1, pokud vrátí předmětnou tlakovou láhev bez zjevných
nebo skrytých vad, které vypůjčitel způsobil.
Půjčitel odpovídá vypůjčiteli za plnou funkční schopnost vypůjčené tlakové láhve.
Na důkaz bezpečného užívání vypůjčené tlakové láhve přikládá půjčitel kopii certifikátu tlakové láhve předaného výrobcem.
Nebudou-li vypůjčené tlakové láhve vráceny vypůjčitelem půjčiteli řádně a včas, je vypůjčitel povinen uhradit půjčiteli smluvní
pokutu ve výši 200,- Kč za každý, i započatý den prodlení s plněním této povinnosti. Uplatněním nároku na smluvní pokutu
není dotčen nárok na náhradu škody.
Neposkytne-půjčitel vypůjčiteli plně funkční tlakové láhve a vypůjčitel to prokazatelně zjistí až na místě jejich užívání je
půjčitel povinen uhradit vypůjčiteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý, i započatý den prodlení s plněním této povinnosti.
Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení.
1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o obsahu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání
smluvních stran ústní i písemná. Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze provést jen formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami, které budou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena v dvou vyhotoveních shodného textu i významu pro každou smluvní stranu po jednom.
4. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že
tato smlouva je výrazem jejich pravé, svobodné s vážné vůle a na důkaz toho ji níže podepisují.
Vypůjčitel svým podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí tlakových láhví, jejichž počet je uveden v záhlaví této
smlouvy.
Příloha: bezpečnostní listy.

…....................................
podpis vypůjčitele
Půjčitel svým podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí vratné kauce na hotovosti ve výši, uvedené v záhlaví této
smlouvy.

………………………….
podpis půjčitele

