
Smlouva o výpůjčce FRV/16/222 
uzavřená podle ustanovení §2193 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

 

 
I. 

Smluvní strany 

 

CESNET, z.s.p.o. 

Zikova 4, 160 00 Praha 6 

IČ: 63839172 

DIČ: CZ63839172 

Zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 58848 

Zastoupené Ing. Janem Gruntorádem, CSc., ředitelem 

 

(dále jen půjčitel) 

 

a 

 

Technická univerzita v Liberci 

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 

Studentská 2, 461 17 Liberec 

IČ: 46747885 

DIČ: CZ46747885 

zastoupená: prof. Ing. Zdeňkem Plívou, Ph.D., děkanem 

(dále jen vypůjčitel) 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o výpůjčce: 

 

 

II. 

 

Předmětem výpůjčky jsou nezuživatelné věci, blíže specifikované v předávacím protokolu, 

který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

 

III. 

xxxxxxxxx,  který je u vypůjčitele v pracovním poměru, převzal za vypůjčitele věci dle čl. II. 

této smlouvy. Vypůjčitel podpisem této smlouvy převzetí věcí stvrzuje s tím, že o jejich užívání byl 

řádně poučen. 

 

IV. 

 

1. Vypůjčitel bude věci uvedené v čl. II. bezplatně užívat po dobu trvání jeho účasti na projektu č. 

578/2015, nejdéle však do doby, kdy se stanou věci pro vypůjčitele neupotřebitelné. 

 

2. Vypůjčené věci bude užívat výhradně vypůjčitel, a to v souladu s účelem, kterému obvykle slouží 

a v rámci plnění úkolů spojených s řešením výzkumného projektu uvedeného v odstavci 1. 

 

 

3. Vypůjčitel je povinen vypůjčené věci chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením, 1x ročně 

provést jejích inventarizaci dle zákona č. 561/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 



a v termínu stanoveném v odstavci 1 je vrátit půjčiteli v jeho sídle ve stavu, v jakém je převzal, 

s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 

 

4. Vypůjčitel je odpovědný za škodu vzniklou na vypůjčených věcech ode dne podpisu této smlouvy 

do dne jejich vrácení v plném rozsahu. 

 

V. 

 

1. Změny nebo doplňky této smlouvy mohou být prováděny výhradně písemně formou číslovaných 

dodatků. 

2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy 

v případě předčasného ukončení účasti vypůjčitele na projektu č. 578/2015, nebo v případě 

hrubého porušení čl. IV. této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení 

písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně a vypůjčitel je povinen neprodleně, 

nejpozději do 5 pracovních dnů předat vypůjčené věci v souladu s čl. IV. odstavec 3 této smlouvy.                                      

                                      

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jeden. Platnost a účinnost této smlouvy je dána dnem jejího podpisu poslední smluvní 

stranou. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

V Praze dne 14. 7. 2016      V Liberci dne 19. 7. 2016 

 

 

 

 

 

 

………………………………            …………………………………. 
  Půjčitel                      Vypůjčitel 

 

 
 


