Smlouva o výpůjčce movité věci
PŮJČITEL:
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
se sídlem: Technická 4, 166 07 Praha 6 ‐ Dejvice
strukturální část: Ú12135 ‐ Ústav výrobních strojů a zařízení/Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a
technologii (dále jen „ústav“)
IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
bankovní spojení: Komerční banka Praha 6
číslo účtu: 19‐5505030267/0100
zastoupená: Ing. Janem Smolíkem, Ph.D., vedoucím ústavu
adresa pro příjem pošty: Horská 3, Praha 2, 128 00, ČVUT, FS, Ú12135
na straně jedné (dále jen „půjčitel“)
a
VYPŮJČITEL:
Jméno a příjmení: …………………………………………………………….
bytem ………………………………………………………………………………..
rodné číslo/číslo OP: …………………………………………………………
bankovní spojení: ……………………………………………………………..
číslo účtu: …………………………………………………………………………
na straně druhé (dále jen „vypůjčitel“)
(dále půjčitel a vypůjčitel samostatně jako „strana“ nebo také společně jako „smluvní strany“)

uzavírají
podle ustanovení § 659 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne,
měsíce a roku

tuto
smlouvu o výpůjčce

Článek I.
Předmět smlouvy
1.

Půjčitel je výlučným vlastníkem……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.
3.

(dále jen „měřicí technika“). Půjčitel přenechává měřicí techniku včetně ……………………………………v
počtu………………………………vypůjčiteli k dočasnému bezplatnému užívání a vypůjčitel ji přebírá.
Půjčitel měřicí techniku předal vypůjčiteli ve stavu způsobilém k řádnému užívání při podpisu smlouvy, což vypůjčitel
potvrzuje svým podpisem.
Půjčitel seznámil vypůjčitele s měřicí technikou a návodem, který je nutno při užívání měřicí techniky dodržovat, i se
všemi zvláštnostmi, které je třeba dodržovat při užívání této měřicí techniky oproti obecně známým pravidlům. Kopie
návodu tvoří přílohu k této smlouvě jako Příloha č. 2 – Návod.

Článek II.
Vrácení měřicí techniky
1.

2.
3.
4.

Vypůjčitel se zavazuje poskytnutou měřicí techniku včetně všech součástí půjčiteli vrátit, jakmile ji nebude potřebovat,
nejpozději však do …………………….. Podle článku VIII. odst. 1. Půjčovního řádu, který je nedílnou součástí této smlouvy
jako Příloha č. 1 – Půjčovní řád (dále jen „půjčovní řád“), je maximální doba výpůjčky stanovena na šest (6) měsíců ode
dne převzetí měřicí techniky vypůjčitelem.
Podmínky prodloužení doby trvání výpůjčky jsou stanoveny v článku VIII. půjčovního řádu.
Vypůjčitel není oprávněn poskytnutou měřicí techniku přenechat k užívání třetí osobě.
Půjčitel může požadovat vrácení měřicí techniky i před skončením stanovené doby vypůjčení v případě, že vypůjčitel
měřicí techniku neužívá řádně, nebo ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží. Právo žádat předčasné vrácení měřicí
techniky má půjčitel i v případě, že věc byla přenechána k užívání třetí osobě.
Článek III.
Užívání věci

1.
2.
3.
4.
5.

Vypůjčitel se zavazuje poskytnutou měřicí techniku užívat řádně a v souladu s účelem, ke kterému je určena.
Vypůjčitel je povinen chránit měřicí techniku před poškozením, ztrátou nebo zničením, přepravovat a skladovat měřicí
techniku v původním ochranném obalu, v kterém ji převzal od půjčitele.
Vypůjčitel se dále zavazuje, že neposkytne měřicí techniku k užívání třetí osobě.
Dojde‐li v době trvání výpůjčky k poškození, ztrátě, či odcizení měřicí techniky, bude postupováno podle článku X.
půjčovního řádu.
Další práva a povinnosti vypůjčitele a půjčitele jsou stanoveny půjčovním řádem.
Článek IV.
Odpovědnost za škodu

1.
2.

V případě zničení, ztráty či poškození věci se odpovědnost vypůjčitele posuzuje podle obecných ustanovení
o odpovědnosti za škodu. Za nadměrné opotřebení měřicí techniky odpovídá vypůjčitel jako za poškození.
Půjčitel prohlašuje, že měřicí technika nemá žádné skryté vady. Pakliže by se během užívání vyskytly a následkem
takové vady došlo ke škodě, odpovídá za ni půjčitel vypůjčiteli dle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

Článek V.
Smluvní pokuta
1.

2.

Vypůjčitel je povinen uhradit půjčiteli smluvní pokutu, jestliže:
a) měřicí techniku nevrátí půjčiteli nejpozději v poslední den doby trvání výpůjčky nebo ani v náhradním
termínu uvedeném v upomínce,
b) v době trvání výpůjčky měřicí techniky přeruší nebo ukončí studium a nevrátí ve lhůtě uvedené v půjčovním
řádu měřicí techniku půjčiteli,
c) po ukončení této smlouvy na základě výpovědi ze strany půjčitele nevrátí ve lhůtě uvedené v půjčovním řádu
měřicí techniku půjčiteli.
Ostatní podmínky a výše smluvních pokut jsou uvedeny v článku XII. půjčovního řádu.
Článek VI.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, tj. na dobu od ………………... do ………………… Prodloužení platnosti této
smlouvy je možné pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami nejpozději deset (10)
kalendářních dnů před ukončením platnosti této smlouvy.
Článek VII.
Ukončení smlouvy

1.
2.

Platnost této smlouvy končí uplynutím sjednané doby trvání smlouvy dle článku VI. této smlouvy.
Půjčitel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět s okamžitou účinností před ukončením platnosti této smlouvy
v případě, že vypůjčitel porušuje některou z povinností vyplývající z článku III. odst. 1. až 3. této smlouvy a půjčovního
řádu. Vypůjčitel tím není zbaven odpovědnosti za škody či náhrady škody dle občanského zákoníku. Vypůjčitel je
povinen vrátit měřicí techniku půjčiteli do pěti (5) pracovních dnů od doručení výpovědi.

Článek VIII.
Ochrana osobních údajů
Vypůjčitel podpisem této smlouvy uděluje půjčiteli souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně adresy
přechodného bydliště, telefonu, případně dalších údajů, které vypůjčitel poskytne půjčiteli pro usnadnění komunikace
mezi ním a půjčovnou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a
s půjčovním řádem.
Článek IX.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou vázány na souhlas obou smluvních stran a musí být provedeny
formou písemného vzestupně číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.
Pokud není v této smlouvě nebo v Půjčovním řádu Ústavu ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně
platnými předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nebude‐li smírného
řešení dosaženo, sjednají si smluvní strany místní příslušnost věcně příslušného soudu určenou dle sídla půjčitele.
Platby prováděné v souvislosti s touto smlouvou jsou zasílány zásadně na bankovní spojení uvedené v hlavičce této
smlouvy. V případě, že dojde ke změně bankovního spojení, je strana povinna neprodleně tuto změnu oznámit druhé
straně a to prostřednictvím elektronické pošty.
Nedílnou součástí této smlouvy je půjčovní řád.
Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, majících povahu originálu, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.
Vypůjčitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před převzetím měřicí techniky půjčitelem proškolen a seznámen
s návodem k obsluze měřicí techniky.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato smlouva byla sepsána na
základě pravdivých údajů, a je projevem jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

Příloha: Příloha č. 1 ‐ Půjčovní řád
Příloha č. 2 ‐ Návod

V Praze dne ……………………………..

…………………………………………………..
půjčitel

V Praze dne …………………………………..

………………………………………………………
vypůjčitel

