
Hmotná odpovědnost při nakládání se svěřenými
předměty

Čl. 1 Smluvní strany
Majitelka předmětů:

Česká pirátská strana, politická strana se sídlem Řehořova 943/19, Praha 3, IČO: 
71339698
Právně zastoupena:

(dále jen „Majitelka“)

Správce předmětů:

Jméno a příjmení: 
Funkce:
Trvalé bydliště:
 Narozen: 

(dále jen „Správce“)

Čl. 2 Předmět smlouvy
Správce se touto smlouvou zavazuje Majitelce k plné majetkové odpovědnosti  za
škodu způsobenou na jemu svěřených předmětech.

Čl. 3 Svěřené předměty
Svěřenými předměty se pro účely této smlouvy míní předměty vyznačené v Inventáři,
který tvoří  nedílnou součást této smlouvy.  Předměty v něm uvedené jsou Správci
svěřeny Majitelkou k dočasnému užívání dle pokynů Majitelky.

Čl. 4 Správa předmětů
Správce  je  povinen  vykonávat  správu  osobně,  bezúplatně  a  s  péčí  řádného
hospodáře. Správce s předměty zachází tak, jak je vzhledem k jejich účelu obvyklé.
Řídí se při tom zákonem, vnitřními předpisy Majitelky a dále pokyny Majitelky. Je-li
pokyn Majitelky zjevně v rozporu s jejími zájmy, Správce na to Majitelku upozorní.
Majitelka může pokynem po Správci žádat okamžité vrácení svěřených předmětů,
čemuž je Správce povinen bezodkladně vyhovět. Nelze-li svěřené předměty užít dle
pokynů  Majitelky,  Správce  je  povinen  je  Majitelce  bezodkladně  vrátit,  není-li
dohodnuto jinak.
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Čl. 5 Rozsah odpovědnosti
Správce odpovídá za škodu, která je při správě svěřených předmětů způsobena, bez
ohledu na zavinění.  Správce neodpovídá za běžné opotřebení předmětů nebo za
škodu vzniklou v rámci  užívání k obvyklému účelu předmětu dle pokynů Majitelky.
Škodu  na  svěřených  předmětech  je  Správce  povinen  nahradit  bez  zbytečného
odkladu poté, co ho k tomu Majitelka vyzve. Zánik funkce Správce ani jiné skončení
této smlouvy nemají vliv na odpovědnostní právní vztahy, které již vznikly.

Čl. 6 Doba trvání smlouvy
Ke správě svěřených předmětů podle této  smlouvy je  Správce povinen po celou
dobu, po kterou se svěřené předměty nachází v jeho dispozici, a to dokud nejsou
užity v souladu s pokyny Majitelky nebo dokud jí nejsou v původním stavu vráceny.
Pokud funkce Správce zanikne nebo je smlouva vypovězena, učiní Správce ještě
úkony správy, k nimž je oprávněn a které nesnesou odkladu, aby Majitelka neutrpěla
újmu.

Čl. 7 Výpověď
Majitelka má právo tuto smlouvu vypovědět, pokud Správce poruší svoje povinnosti
nebo  hrozí-li  na  svěřených  předmětech  újma.  Správce  je  oprávněn  smlouvu
vypovědět  tehdy,  považuje-li  užití  svěřených  předmětů  dle  pokynů  Majitelky  za
nemožné či jinak neproveditelné. Po vypovězení této smlouvy je Správce povinen
bezodkladně vrátit svěřené předměty Majitelce v původním stavu.

Čl. 8 Následky neplatnosti
Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných důvodů stala některá

ujednání
této smlouvy byť částečně neplatnými nebo neúčinnými, smluvní strany prohlašují, že
smlouva je ve zbývajícím rozsahu platná a účinná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo
nejedná-li  se  o  ustanovení,  která  oddělit  nelze.  Zavazují  se  nahradit  původní
neplatné nebo neúčinné ustanovení novým ustanovením, které se bude účelem a
obsahem co nejvíce podobat původnímu ustanovení.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení
Veškeré  změny či  doplnění  smlouvy je  možné  činit  výhradně  formou písemných
dodatků ke smlouvě, schválených oběma smluvními stranami.
Smluvní  strany souhlasí  se zveřejněním této smlouvy.  Smlouva se vyhotovuje ve
dvou  stejnopisech.  Každá  ze  smluvních  stran  obdrží  jeden  stejnopis.  Svoji
svobodnou vůli stvrzují smluvní strany podpisem:

V ........................ dne ………….

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Správce                                                                    Majitelka
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