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Půjčitel je povinen předat Předmět výpůjčky Vypůjčiteli nejpozději do 90 dnů ode dne 
účinnosti Smlouvy.

Smlouvu o výpůjčce 
(dále též „Smlouva")

uzavírají v souladu s ustanovením § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále též „Občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Článek 2.
Práva a povinnosti Půjčitele

HEWLETT - PACKARD, s.r.o.
se sídlem Za Brumlovkou 1559/5, Praha 4, Michle, 140 00, Česká republika 
IČO. 17048851, DIČ: CZ17048851
zastoupený: Ing. Mgr. Petrem Literou

Článek 1.
Předmět výpůjčky a Smlouvy

Půjčitel je výlučným vlastníkem serveru: HPE ProLiant DL 560g10, S/N CZJ84604KD 
(dále jen „Předmět výpůjčky").
Půjčitel se touto Smlouvou zavazuje přenechat Vypůjčiteli Předmět výpůjčky a umožnit 
mu jeho bezplatné užívání za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Půjčitel se zavazuje předat Vypůjčiteli Předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k 
řádnému užívání, tj. v dohodnutém stavu, bez zjevných závad a poškození, spolu se 
všemi doklady potřebnými k řádnému užívání Předmětu výpůjčky. Toto předání bude 
uskutečněno v předem dohodnutém termínu a písemně potvrzeno smluvními stranami 
v předávacím protokolu.

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT 
se sídlem Průmyslová 595, 252 50 Vestec
IČO: 86652036, DIČ: CZ86652036
zastoupený: Prof.lng. Bohdanem Schneiderem, CSc., DSc., ředitelem
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Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof.lng. Bohdan Schneider, CSc., DSc., ředitel

Článek 3.
Práva a povinnosti Vypůjčitele

Vypůjčitel je povinen chránit Předmět výpůjčky před ztrátou, poškozením nebo 
zničením.

Vypůjčitel se zavazuje Předmět výpůjčky užívat řádně a v souladu s touto Smlouvou. 
Vypůjčitel se zavazuje zajistit používání Předmětu výpůjčky v podmínkách 
předepsaných Půjčitelem, v souladu s technickými předpisy a v souladu splatnými 
předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce.
Vypůjčitel se zavazuje pečovat o Předmět výpůjčky s péčí řádného hospodáře, 
Vypůjčitel se zavazuje vrátit Předmět výpůjčky v případě ukončení této smlouvy Půjčiteli 
ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, a to do 30 dnů ode 
dně ukončeni této Smlouvy. Vrácením se tímto článkem má na mysli umožnění odvozu 
Předmětu výpůjčky Půjčitelem na jeho náklady.

HEWLETT - PACKARD, s.r.o.
Ing. Mgr. Petr Litera, WTO/ ITO Dipl. čert.

Článek 4.
Doba trvání Smlouvy

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření (podpisu obou smluvních stran) a 
účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.
Smlouva se uzavírá na dobu deseti (10) let ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Článek 5.
Závěrečná ustanovení

Vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí Občanským zákoníkem. 
Tuto Smlouvu je možné měnit a doplňovat pouze písemně formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu 
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Vypůjčitel je subjektem, na který se vztahuje povinnost uveřejnit soukromoprávní 
smlouvy uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů.
Půjčitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv, a to včetně všech údajů 
ve smlouvě uvedených. Zákonné důvody pro případné neuveřejnění některého údaje z 
této smlouvy se Půjčitel zavazuje prokázat Vypůjčiteli nejpozději při uzavřeni této 
Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí 
Vypůjčitel.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po 
jednom z nich.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu 
a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy.


