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Smlouva o výpůjčce 
 (dále jen „smlouva“)  

Smluvní strany 

Název subjektu: Státní veterinární ústav Olomouc 
Sídlo:   77900 Olomouc – Nové Sady, Jakoubka ze Stříbra 462/1 
IČO:   13642103 
DIČ:    CZ13642103 (neplátce DPH) 
Zastoupená:   doc. MVDr. Janem Bardoněm, Ph.D., MBA 

(dále jen „Půjčitel“) 

a 

Název subjektu: Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  
Sídlo:   Hroznová 63/2, 656 06 Brno 
IČO:   00020338 
DIČ:    CZ00020338 
Zastoupená:   Ing. Danielem Jurečkou, ředitelem 

(dále jen „Vypůjčitel“) 

1 Předmět smlouvy  

a) Půjčitel touto smlouvou přenechává Vypůjčiteli do bezplatného užívání laboratorní 
přístroj Biologický analyzátor MALDI - TOF MS (Bruker), inventární číslo přístroje: 997 
(dále jen „přístroj“) v pořizovací hodnotě s DPH: 4 494 000,- Kč. 

b) Půjčitel prohlašuje, že je výhradním vlastníkem přístroje a je oprávněn jej přenechat 
Vypůjčiteli ve smyslu § 2193 a násl. občanského zákoníku. 

2 Místo instalace přístroje 

a) Přístroj bude u Vypůjčitele na místě k tomu Vypůjčitelem určeném a Půjčitelem 
odsouhlaseném. 

b) Vypůjčitelem určené místo plnění: Laboratoř č. 233, pracoviště Olomouc ÚKZÚZ, 
Šlechtitelů 773/23, Olomouc.  

c) Kontaktní osoby: 

za Půjčitele: xxxxxxxxxxxxxx 

za Vypůjčitele: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

3 Další práva a povinnosti Půjčitele 

a) Po ukončení výpůjčky Půjčitel sepíše Protokol o převzetí přístroje zpět Půjčitelem, který 
potvrdí oprávněné osoby smluvních stran. 
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b) Půjčitel se zavazuje poskytnout součinnost Vypůjčitele ohledně plnění jeho povinností 
jako Správce, které vyplývají z Nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále 
jen „GDPR“). 

4 Další práva a povinnosti Vypůjčitele 

a) Vypůjčitel je povinen používat přístroj s péčí řádného hospodáře a jen k takovým 
účelům, pro něž je výrobcem určen. Je povinen chránit přístroj před poškozením, byť 
z nedbalosti, ztrátou nebo zničením. Přístroj může obsluhovat jen osoba k tomu určená, 
odborně způsobilá a řádně proškolená. 

b) Vypůjčitel nesmí přenechat ani zřídit jakákoliv práva k přístroji třetí straně. 

c) Vypůjčitel je povinen nejpozději do tří pracovních dnů od zániku této smlouvy vrátit 
Půjčiteli přístroj a umožnit jeho převzetí Půjčitelem v místě plnění. Vypůjčitel je povinen 
vrátit přístroj Půjčiteli včetně všech jeho součástí a příslušenství potřebných k jeho 
řádnému užívání, a to ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení za dobu trvání 
výpůjčky. 

d) Přemístění (transport) přístroje z laboratoře Půjčitele na místo určení Vypůjčitele zajistí 
specializovaná firma zajišťující autorizovaný servis tohoto přístroje. Instalaci a zaškolení 
obsluhy přístroje zajistí na místě určení Vypůjčitele rovněž pracovník, který poskytuje 
autorizovaný servis těchto přístrojů. Náklady spojené s odinstalací, transportem, 
instalací přístroje a zaškolením obsluhy na pracovišti Vypůjčitele hradí Vypůjčitel, jakož i 
transport přístroje zpět při jeho navrácení Půjčiteli. 

e) Vypůjčitel se zavazuje při využití přístroje používat výhradně schválené a výrobcem 
doporučené metodiky a postupy, dále se zavazuje používat výhradně výrobcem 
schválený spotřební materiál. Spotřební materiál hradí Vypůjčitel. 

f) Vypůjčitel se zavazuje zajišťovat a hradit po dobu výpůjčky předepsaný pravidelný servis 
přístroje. 

g) Vypůjčitel se zavazuje zajistit a uhradit odstranění závady či poškození přístroje, které 
byly zaviněny ze strany Vypůjčitele. 

5 Doba trvání smlouvy a její zánik 

a) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 06. 2022. 
b) Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, a to i bez 

udání důvodu. Výpovědní doba činí 7 dní a počíná běžet ode dne následujícího po 
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

c) Půjčitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat okamžité vrácení přístroje 
v případě opakovaného porušení kterékoliv povinnosti Vypůjčitele. 

6 Vedlejší smluvní ujednání  

a) Smluvní strany berou na vědomí, že text této smlouvy bude v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., zveřejněn v Registru smluv. 
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b) Smluvní strany projednaly tento článek zvlášť, porozuměly jeho obsahu, vyjadřuje jejich 
vážnou a svobodnou vůli se jím řídit. 

7 Závěrečná ustanovení 

a) Tato smlouva je uzavřená v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce 
s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb.,  
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

c) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných, 
očíslovaných dodatků a příloh, podepsaných oběma smluvními stranami. Vzdání se 
písemné formy pro právní jednání smluvních stran lze učinit také jen písemně. 

d) Smluvní strany se zavazují k zajištění ochrany obchodního tajemství, důvěrných 
informací, smluvních stran i pacientů Vypůjčitele, se kterými při plnění této smlouvy 
přijdou do styku. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

e) Smluvní strany se zavazují řešit jakýkoliv spor z této smlouvy nejprve dohodou. Nebude-
li spor vyřešen dohodou, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jej předložit k věcně 
a místně příslušnému soudu České republiky. 

f) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsah smlouvy je jim 
srozumitelný a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže 
své podpisy. 

 

V Olomouci dne:                                                 V   Brně   dne: 

Státní veterinární ústav Olomouc ČR - Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský 

Půjčitel Vypůjčitel 
 
 

 

-----------------------------------------------               ----------------------------------------------------------- 

doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA  Ing. Daniel Jurečka 
ředitel SVÚ Olomouc    ředitel 
 


