
 

Smlouva o výpůjčce  

uzavřená dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

se sídlem Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno 

IC 44994575 

DIČ: CZ44994575 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

Jednající osoba: Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel 

Zapsaný: v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

Email: xxxxxxxxxx 
 

(dále jen „půjčitel" 

a 

CIMTO, s.r.o. 

Se sídlem: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno 

Pracoviště: Olbrachtova 1740, 666 03 Tišnov 

tel: xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 

Zastoupený: Ing. Michal Krempl, Ph.D., zástupce jednatele 

IČO: 04050657 

DIČ: CZ04050657  

(dále jen „vypůjčitel") 

(Dále též souhrnně jako „smluvní strany" 

tuto smlouvu: 

Preambule 

1. Smluvní strany se dohodly na výpůjčce movité věci, a to služební vozidlo tovární značky Toyota Prius, 

mailto:cdv@cdv.cz


typ/model: Osobní / ZVW30L-AHXEBW - Prius - NG09 LB 1.8 VVT-i 1E-CVT s výrobním číslem VIN: 

xxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „vozidlo") půjčiteli a uděluje tak souhlas jeho zaměstnancům s tímto vozidlem 

vykonávat činnosti pro vypůjčitele, a to zejména používat vozidlo pro seznámení se s funkcemi kamerového 

systému určeného pro průzkumy parkování. Vypůjčitel bude provádět sběr dat získaných kamerovým 

systémem a jejich vyhodnocení. 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Půjčitel se zavazuje přenechat vypůjčiteli do bezplatného užívání služební automobil, tovární značky Toyota 

Prius, typ/model: Osobní / ZVW30L-AHXEBW - Prius - NG09 LB 1.8 VVT-i 1E-CVT, s výrobním číslem VIN: 

xxxxxxxxxxxx, a to na období jednoho měsíce ode dne účinnosti této smlouvy. 

Výše citované vozidlo je osazeno kamerovým systémem určeným pro průzkumy parkování. 

Vypůjčitel předmět výpůjčky přijímá za níže stanovených podmínek. 

2. Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem všech předmětů výpůjčky a je oprávněn jej přenechat 

vypůjčiteli ve smyslu ustanovení § 2193 a násl. občanského zákoníku. 

II. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Půjčitel je povinen dodat předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k řádnému užívání v předem individuálně 

sjednaném termínu. Místem předání bude na adrese sídla půjčitele. O předání předmětů výpůjčky 

vypůjčiteli bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Půjčitel uvědomí o 

přesném datu a čase dodávky předmětu výpůjčky pověřeného pracovníka vypůjčitele nejméně jeden den 

předem. 

2. Datum vrácení předmětů výpůjčky je stanoveno na den nadcházející po uplynutí jednoho měsíce ode dne 

účinnosti této smlouvy. Pozdější navrácení předmětu výpůjčky je možné pouze po předchozím písemném 

souhlasu ze strany půjčitele. 

3. Vypůjčitel se zavazuje během trvání výpůjčky provádět bezplatně běžnou údržbu předmětů výpůjčky dle 

pokynů půjčitele. 

4. Dodáním předmětu výpůjčky se rozumí jeho faktické předání vypůjčiteli. 

5. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky je způsobilý k řádnému užívání a technický stav odpovídá 

příslušným normám a předpisům. 

6. Vypůjčitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady pojištění předmětu výpůjčky, není-li od tohoto požadavku 

upuštěno. 

7. Vypůjčitel je oprávněn vypůjčené věci užívat výhradně za účelem pro seznámení se s funkcemi kamerového 

systému určeného pro průzkumy parkování. Vypůjčitel bude provádět sběr dat získaných kamerovým 

systémem a jejich následné vyhodnocení. Obvyklé náklady spojené s užíváním věcí nese vypůjčitel. 

8. Vypůjčitel se zavazuje, že zaměstnanci vypůjčitele, kteří budou s předměty výpůjčky jakkoli manipulovat, 

budou vypůjčitelem řádně proškoleni, jak s předměty výpůjčky odborně zacházet tak, aby nedošlo ke škodě 

na vypůjčených předmětech. 

9. Půjčitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při uvedení předmětu výpůjčky do provozu a potvrdit 

protokolárně jeho převzetí, pokud byl předmět výpůjčky řádně dodán. 

10. Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky obvyklým způsobem v souladu s touto smlouvou, právními 

předpisy a příslušnou dokumentací, a chránit jej před poškozením, ztrátou a zničením. 



11. V případě, že věc zanikne, ztratí se, nebo se v průběhu výpůjčky v důsledku jejího využívání vypůjčitelem 

jakkoliv znehodnotí, je vypůjčitel povinen vypůjčenou věc nahradit novou věcí, splňující funkční parametry 

vypůjčené věci, případně nahradit půjčiteli škodu, která mu vznikla v důsledku zničení nebo opotřebení 

věci, nebo její ztrátě při využívání věci vypůjčitelem, a to až do výše hodnoty, za kterou lze v čase a místě 

obdobnou věc pořídit. 

12. Zatají-li půjčitel vypůjčiteli vadu vypůjčené věci, nepředá-li vypůjčiteli veškeré potřebné doklady nebo 

neseznámí-li dostatečně vypůjčitele s provozními pokyny k užívání předmětu výpůjčky a v důsledku toho 

vznikne vypůjčiteli škoda, je půjčitel povinen tuto nahradit vypůjčiteli v plném rozsahu. 

13. Vypůjčitel není oprávněn přenechat předměty výpůjčky k užívání třetí osobě bez předchozího písemného 

souhlasu půjčitele. 

14. V případě vzniku škody na předmětu výpůjčky z důvodu zanedbání povinnosti vypůjčitele, je tento povinen 

uhradit půjčiteli vzniklou škodu v plném rozsahu. Za opotřebení předmětu výpůjčky způsobené jeho 

řádným používáním vypůjčitel neodpovídá. 

15. Vypůjčitel je povinen vrátit po uplynutí lhůty stanovené v objednávce předmět výpůjčky zpět půjčiteli, a to 

ve stavu v jakém je převzal a s ohledem k obvyklému opotřebení v době výpůjčky. Vrácení bude provedeno 

v místě adresy sídla půjčitele, není-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, a to na základě písemného 

protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. 

16. Vznikne-li na předmětech výpůjčky škody, je vypůjčitel povinen škodu neprodleně, po konzultaci s 

půjčitelem, odstranit. Pokud škoda vznikla v přímé souvislosti sjednáním či opomenutím vypůjčitele či jeho 

zaměstnance, nese vypůjčitel náklady náhrady škody v plném rozsahu. Vypůjčitel je povinen vzniklou škodu 

na předmětech výpůjčky odstranit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku škody. Nebude-li v 

technických možnostech v této lhůtě škodu odstranit, domluví si půjčitel s vypůjčitelem individuální termín 

odstranění škody. Důkazní břemeno na technické nemožnosti opravy předmětu výpůjčky ve lhůtě pěti 

pracovních dnů leží na vypůjčiteli. Vznik škody je půjčitel povinen oznámit vypůjčiteli neprodleně poté, co 

se o vzniku škody dozví. 

17. Vozidlo bude po dobu nájmu a v době mimo vlastní provozování parkováno v uzavřeném areálu vypůjčitele: 

Olbrachtova 1740, Tišnov. 

18. Vozidlo bude provozováno vypůjčitelem výhradně na území České republiky. 

19. Osobou odpovědnou za předání a převzetí věci je za vypůjčitele xxxxxxx 

20. Osobou oprávněnou za předání a převzetí předmětu výpůjčky za půjčitele je xxxxxxxxxx 

III. 

Doba výpůjčky 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to období jednoho měsíce ode dne účinnosti této smlouvy. 

2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran s 10 denní výpovědní lhůtou, 

která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Vypůjčitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu i bez uvedení důvodu. 

IV. 

Sankce 

1. V případě, že vypůjčitel nedodrží lhůtu pro vrácení předmětů výpůjčky bez předchozího písemného 

souhlasu půjčitele, uhradí vypůjčitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že se vypůjčitel ocitne v prodlení s odstraněním škod způsobených na předmětu výpůjčky, uhradí 

půjčiteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 



3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování povinné smluvní straně na účet uvedený 

ve výzvě k plnění. 

4. Smluvní pokuta nemá vliv na úhradu náhrady škody. 

5. Smluvní pokutu je porušující smluvní strana povinna zaplatit způsobem uvedeným ve výzvě k úhradě 

smluvní pokuty. 

IV. 

Ostatní ujednání 

1. Vypůjčitel je dle § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Vypůjčitel je povinen umožnit kontrolním 

orgánům v rámci kontroly přístup k veškeré dokumentaci týkající se této smlouvy a souvisejícího 

výběrového řízení, a to alespoň do roku 2031, neukládá-li některý právní předpis lhůtu delší. Dokumentací 

se míní též případné smlouvy a související dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních právních 

předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny 

požadavky kladené právními předpisy (např. zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění). 

2. Vypůjčitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků 

je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou 

právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), nejméně však do roku 

2031. 

3. Otázky touto smlouvou neřešené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana si ponechá po jednom z nich. 

5. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory prvotně dohodou. Pro případné soudní spory se zakládá 

příslušnost soudu dle sídla půjčitele, rozhodným právem je právo ČR. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje půjčitel.  



9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí 

výslovně označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 

základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. 

10. Smluvní strany výslovně uvádějí, že tato smlouva, neobsahuje jejich obchodní tajemství a nic tedy nebrán 

jejímu uveřejnění v registru smluv vyjma údajů obsahujícího VIN vozidla. 

11. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude 

pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud 

by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu č. 340/2015 Sb. 

v platném znění, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, 

které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude jako 

s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 

vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí výslovné uvedení v této 

smlouvě obsahující přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 

tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako 

své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je 

vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku. 

12. Osoby podepisující tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou 

uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou." 

13. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných 

vzestupně očíslovaných dodatků podepsaných k tomu oprávněnými zástupci půjčitele a vypůjčitele. 

Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že jsou seznámeny s obsahem smlouvy a že smlouvu uzavírají na 

základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 

připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

 

 

 

 

 

 

 

Půjčitel:        vypůjčitel: 

 

                                              

 

 

 

 

  

 

V Brně dne 
21.1.2021 


