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Smlouva o výpůjčce

uzavřená podle § 2193 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení:

(dále jen „půjčitel")

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800

a

Vysoká škola polytechnická Jihlava
adresa: Tolstého 16, 586 01 Jihlava
IČO: 71226401
zastoupená: prof. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem
(dále jen „vypůjčitel”)

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností, které vzniknou pří plnění 
účelu této smlouvy.

III.
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je bezplatné využití předmětu s názvem „gril ve tvaru ČSR" půjčitele k 
dočasnému užívání vypůjčiteli.

IV.
Práva a povinnosti vypůjčitele

1) Vypůjčitel je povinen užívat předmět řádně a v souladu s touto smlouvou.

2) Vypůjčitel je povinen chránit předmět před poškozením ztrátou nebo zničením.

3) Vypůjčitel má právo předmět užívat po celou dobu výpůjčky



v.
Práva a povinnosti půjčitele

1) Půjčitel má právo {Dožadovat vrácení předmětu před skončením doby výpůjčky v souladu s 
touto smlouvou. Žádost o vrácení předmětu je půjčitel povinen na základě dohody 
smluvních stran doručit vypůjčiteli nejméně 10 dní před požadovaným vrácením.

2) Půjčitel je povinen seznámit vypůjčitele se zvláštními pravidly užívání.

3) Půjčitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost při předání a převzetí.

VI.
Ukončení výpůjčky

1) Výpůjčka končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána v této smlouvě.

2) Výpůjčka končí vrácením vypůjčitelem.

3) Výpůjčka končí žádostí o vrácení předmětu půjčitelem.

VII.
Závěrečná ustanovení

1) Výpůjčka se sjednává na dobu určitou, a to do 31.12. 2026.

2) O předání a převzetí předmětu sepíší oprávnění zástupci půjčitele a vypůjčitele 
předávací protokol.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý splatností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

4) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

5) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje vypůjčitel výslovně prohlašuje, že je s 
touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

7) Vypůjčitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv
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8) Tato smlouva nabývá platností dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv

9) Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 26. 2. 2019 a o jejím
uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 0292/06/2019/RK.

V Jihlavě dne 0 ^ "03' 2010

MUDr. Jiří Běhou 
půjčitel

57, 58? 53

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Toistého 16 

58601 Jjbteí

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. 
vypůjčitel
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