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SMLOUVA O VYPUJCCE 

2017V-0003 

Univerzita Karlova 
veřejná vysoká škola podle z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění 
se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha l 
ve věci součásti: 1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 
zastoupená: Ing. xxxxx, MBA, tajemnicí 1. lékařské fakulty, na základě plné moci IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
ID datové schránky: piyj9b4 
jako půjčitel 

a 

Renarkon, o.p.s. 
se sídlem: Mariánskohorská 1328/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
zastoupená: Mgr.xxxx ředitelem společnosti 
IČ: 25380443 
ID datové schránky: jvjcudm 
jako vypůjčitel 

uzavřená v souladu se zněním § 2193 a násl. občanského zákoníku 

Čl. I Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek půjčitele umožnit vypůjčiteli po dohodnutou dobu bezplatně 
užívat přístroj notebook HP ProBook 450, v.č. 2CE4080W6R, inv. č. DE-45116/000, v pořizovací 
ceně Kč 17 743. 44. rok pořízení 2014 (dále jen předmět výpůjčky), který je v jeho výhradním 
vlastnictví, za účelem pokračování sběru dat pro klinické studie realizované v rámci programu 
Progres Q06 a podpory realizace tohoto programu.

2. Smluvní strany konstatují, že předmět výpůjčky byl vypůjčiteli předán včetně návodů k jeho 
obsluze.

3. Po dobu výpůjčky bude předmět výpůjčky umístěn a používán na adrese:
Terapeutická komunita Renarkon, Čeladná� Podolánky 383, 739 12
Odpovědná osoba: Mgr. xxxxx 

Čl. II Práva a povinnosti stran 

1. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat za účelem, který je uveden v čl. I této smlouvy,
a nesmí jej bez předchozího souhlasu půjčitele přenechat do užívání třetí osobě.

2. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky udržovat ve stavu obvyklém pro jeho řádné užívání a za
tím účelem na vlastní náklady zajišťovat provedení obvyklé údržby, servisu a oprav, pokud se
v jednotlivých odůvodněných případech strany písemně nedohodnou jinak. Strany sjednávají, že
se v jejich vztazích nepoužije ust. § 2199 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Vypůjčitel je povinen chránit předmět výpůjčky před ztrátou, poškozením, odcizením nebo
zničením. Případnou škodu takto způsobenou je povinen půjčiteli nahradit.

4. Vypůjčitel se zavazuje dodržovat zvláštní právní předpisy, které upravují nakládání s předmětem
výpůjčky, zásady bezpečnosti práce, požární a jiné obecně závazné předpisy a normy.



ČI. III Doba výpůjčky a její zánik 

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2019. Účinnost smlouvy lze předčasně
ukončit dohodou smluvních stran.

2. Kterákoliv ze stran je oprávněna smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez udání důvodu.
Písemná výpověď musí být doručena druhé straně. Výpovědní doba činí tři kalendářní měsíce a
její běh začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi.

3. Předmět výpůjčky je vypůjčitel povinen půjčiteli vrátit nejpozději v poslední den trvání smluvního
vztahu, a to v místě jeho původního umístění u půjčitele.

4. Pokud vypůjčitel poruší podmínky ujednané touto smlouvou, zejména tím, že věc přenechá třetí
osobě anebo nezajistí její dostatečnou ochranu, je půjčitel též oprávněn vypovědět tuto smlouvu.
V takovém případě je vypůjčitel povinen věc předat půjčiteli v místě jeho původního umístění
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výpověď.

5. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky vrátit půjčiteli ve stavu, v jakém ji převzal,
s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

ČI. IV Uveřejňovaní 

Vypůjčitel je subjektem podle § 2 odst. 1 písm. e) z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a na smlouvy 
jím uzavírané se vztahuje povinnost uveřejnění prostředníctvím registru smluv podle tohoto zákona 
(dále jen uveřejnění). Smluvní strany konstatují, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění. 
S výjimkou vyloučení údajů, které jsou předmětem ochrany osobních nebo jiných údajů podle z. č. 
1 O l /2000 Sb., v platném znění, bude smlouva zveřejněna v celém rozsahu. K uveřejnění této smlouvy 
se zavazuje vypůjčitel s tím, že nebude-li smlouva takto uveřejněna do 20 dní od jejího uzavření, 
uveřejní ji půjčitel. Smluvní strany se zavazují jednat tak, aby bez zbytečného odkladu byly vzájemně 
infurrnovány o uveřejně1ú smlouvy zasláním potvrzení správce Registru schránky smluvních stran 
vyplněním ID datové schránky v příslušné rubrice metadat záznamu v Registru smluv. 

Čl. V Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu oběma stranami. Pokud v této smlouvě není
stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran
obdrží po dvou.

3. Obsah smlouvy lze měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které
obsahují ujednání o celém textu smlouvy a které jsou podepsány osobami oprávněnými za strany
ve věci jednat. Smluvní strany výslovně ujednávají, že se nepřihlíží k jednáním, které nesplňují
formální požadavky sjednané touto smlouvou.

V Praze dne l- J. !An--

Za půjčitele: Za vypůjčitele: 

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


