
SMLOUVA O VÝPŮJČCE 

 (ve smyslu ustanovení § 2193 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Článek 1 

 

1. Stranami této smlouvy jsou: 

 

1.1. Ostravská univerzita 

se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 

zastoupena: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem 

IČ: 61988987 

DIČ: CZ61988987 

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku 

kontaktní osoba pro plnění této smlouvy: doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. 

 

(dále jen „OU“) 

 

a 

 

1.2. Účastníci výzkumného projektu (proband) 

Stranou této smlouvy jsou právě všichni účastníci výzkumného projektu (čili probandi), 

jejichž osobní identifikační údaje jsou spolu s jejich vlastnoručními podpisy náležitostí 

obsahu seznamu účastníků této smlouvy. 

Účastníkem této smlouvy je právě každý jednotlivý účastník výzkumného projektu (čili 

proband), jehož osobní identifikační údaje jsou spolu s jeho vlastnoručním podpisem 

náležitostí obsahu seznamu účastníků této smlouvy. 

 

(dále jen „Probandi“) 

 

 

Článek 2 

 

1. Účelem této smlouvy o výpůjčce je umožnit OU uskutečnit výzkumný projekt Healthy Aging 

in Industrial Environment HAIE registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798 (dále 

jen „Projekt), jakož také zcela naplnit všechny jeho cíle, výstupy a indikátory. 

 

Článek 3 

 

1. OU se vůči každému jednotlivému Probandovi zavazuje přenechat právě 1 chytrý náramek 

FitBit Charge 3 společně s kompletním příslušenstvím ke každému jednotlivému chytrému 

náramku, které sestává z 1 kusu řemínku, 1 kusu nabíječky a 1 kusu manuálu, (dále pouze 

„vypůjčená věc“) a zároveň umožnit každému jednotlivému probandovi užívat vypůjčenou 

věc bezplatně, dočasně a právě takovým způsobem, který je vymezen v této smlouvě. 

 

2. Každý jednotlivý Proband se vůči OU zavazuje převzít právě 1 vypůjčenou věc a následně 

ji užívat právě takovým způsobem, který je vymezen v této smlouvě. 



Článek 4 

 

1. Výpůjčka založená touto smlouvou trvá po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 

od okamžiku uzavření této smlouvy (dále jen „doba trvání výpůjčky“). 

 

2. OU a Probandi jsou oprávněni změnit dobu trvání výpůjčky výhradně společnou písemnou 

dohodou, není-li v této smlouvě ujednáno jinak. 

 

3. Každý jednotlivý Proband je vůči OU oprávněn vrátit vypůjčenou věc před skončením doby 

trvání výpůjčky. Pokud by však tímto předčasným vrácením vznikly OU obtíže, pak je každý 

jednotlivý Proband oprávněn vůči OU předčasně vrátit vypůjčenou věc teprve po obdržení 

předchozího souhlasu OU. 

 

4. OU je vůči každému jednotlivému Probandovi oprávněna žádat vrácení vypůjčené věci též 

tehdy, pokud tento konkrétní Proband užívá vypůjčenou věc jakýmkoliv způsobem, jenž je 

v rozporu s touto smlouvou. 

 

5. OU je vůči každému jednotlivému Probandovi oprávněna žádat vrácení vypůjčené věci též 

tehdy, pokud OU pozbyla právní důvod pro užívání vypůjčené věci, nebo pokud vzhledem 

ke všem okolnostem OU usoudí, že pozbude právní důvod pro užívání vypůjčené věci. 

 

6. OU je vůči každému jednotlivému Probandovi oprávněna žádat vrácení vypůjčené věci též 

tehdy, jestliže OU potřebuje vypůjčenou věc ke splnění kterékoliv povinnosti, jež je uložena 

vůči OU obecně závazným právním předpisem, nebo pravidly pro získání a čerpání dotací, 

či jinými obdobnými normami. 

 

7. OU je vůči každému jednotlivému Probandovi oprávněna žádat vrácení vypůjčené věci též 

tehdy, potřebuje-li OU vypůjčenou věc nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohla během 

uzavírání této smlouvy předvídat. 

 

8. Každý jednotlivý Proband je vůči OU povinen vrátit vypůjčenou věc, jestliže tato vypůjčená 

věc není způsobilá k užívání takovým způsobem, jenž je vymezen v této smlouvě, zejména 

pokud trpí jakoukoliv vadou, poruchou, nedostatkem, nebo nepřesností. 

 

9. Doba trvání výpůjčky končí okamžikem svého uplynutí. 

 

10. Doba trvání výpůjčky končí okamžikem vrácení vypůjčené věci. 

 

11. Doba trvání výpůjčky končí okamžikem skončení účasti Probanda v Projektu. 

 

12. Doba trvání výpůjčky končí okamžikem, kdy byla Probandovi doručena výzva OU k vrácení 

vypůjčené věci. 

 

13. Doba trvání výpůjčky končí okamžikem, kdy vypůjčená věc ztratila způsobilost k takovému 

užití, které je vymezeno touto smlouvou. 

 

14. Doba trvání výpůjčky končí právě tím z okamžiků vymezených v tomto článku, který nastal 

nejdříve.  



 

15. Každý jednotlivý Proband je vůči OU povinen vrátit vypůjčenou věc do 10 kalendářních dní 

od okamžiku skončení doby trvání výpůjčky. 

 

16. Každý jednotlivý Proband je vůči OU povinen vrátit vypůjčenou věc na pracoviště OU, jímž 

je Katedra studií lidského pohybu Pedagogické fakulty OU. 

 

17. Každý jednotlivý Proband je vůči OU povinen vrátit vypůjčenou věc ve stavu, jenž odpovídá 

obvyklému (běžnému) opotřebení, které by utrpěla vypůjčená věc za dobu trvání výpůjčky. 

 

Článek 5 

 

1. Každý jednotlivý proband je povinen užívat vypůjčenou věc právě takovým způsobem, jenž 

je vymezen v tomto článku této smlouvy. 

 

2. Každý jednotlivý proband je povinen užívat vypůjčenou věc právě takovým způsobem, jenž 

je v souladu s účelem této smlouvy a zároveň v souladu s uživatelskou příručkou chytrého 

náramku FitBit Charge 3 a zároveň v souladu informačními letáčky OU (s názvem „Důležité 

informace ke studii HAIE“ a s názvem „Manuální synchronizace FitBitu skrze BLUETOOTH 

KONEKTOR“), případně v souladu s dalšími informacemi, instrukcemi, pokyny, poučeními, 

doporučeními, nebo radami, které probandovi poskytla, nebo předala OU. 

 

3. Každý jednotlivý proband je vůči OU povinen užívat vypůjčenou věc pouze osobně, naopak 

zastoupení probanda při užívání vypůjčené věci třetí osobou je zakázáno. 

 

4. Každý jednotlivý proband je vůči OU povinen nepřenechat (nepředat) vypůjčenou věc třetí 

osobě k užívání. 

 

5. Každý jednotlivý proband je vůči OU povinen neprodleně oznámit skutečnost, že vypůjčená 

věc není způsobilá k užívání takovým způsobem, jenž je vymezen v této smlouvě, zejména 

že trpí jakoukoliv vadou, poruchou, nedostatkem, nebo nepřesností. Podstatnou náležitostí 

obsahu takového oznámení budiž popis podoby konkrétní nezpůsobilosti k užívání. 

 

6. Každý jednotlivý proband je vůči OU povinen neprodleně oznámit skutečnost, že vypůjčená 

věc přestala být předmětem užívacího práva Probanda, například kvůli odcizení (krádeži), 

nebo kvůli jednání orgánu veřejné moci (vydání, odnětí, zabavení, zajištění, zadržení, nebo 

exekuční řízení a insolvenční řízení). 

 

Článek 6 

 

1. Každý jednotlivý proband vůči OU odpovídá za včasné a řádné vrácení vypůjčené věci. 

 

2. Každý jednotlivý proband je vůči OU povinen nahradit škodu, která OU vznikla nesplněním 

kterékoliv probandovy povinnosti vymezené v článku 4 této smlouvy. 

 

3. Každý jednotlivý proband je vůči OU povinen nahradit škodu, která OU vznikla nesplněním 

probandovy povinnosti vrátit vypůjčenou věc řádně a včas. 



 

4. Každý jednotlivý proband je vůči OU povinen nahradit škodu, která OU vznikla, v plné výši 

skutečné škody, nebo v plné výši ušlého zisku. 

 

5. Každý jednotlivý proband je vůči OU povinen nahradit škodu, která OU vznikla skutečností, 

že proband vůbec nevrátil vypůjčenou věc, v rozsahu plné pořizovací ceny vypůjčené věci, 

nebo v rozsahu plné pořizovací ceny odpovídající (adekvátní) věci nahrazující vypůjčenou 

věc. 

 

6. Každý jednotlivý proband je vůči OU povinen nahradit škodu, která OU vznikla skutečností, 

že proband vrátil vypůjčenou věc ve stavu, jenž vylučuje její další použití pro naplnění účelů 

Projektu, v rozsahu plné pořizovací ceny vypůjčené věci, nebo v rozsahu plné pořizovací 

ceny odpovídající (adekvátní) věci nahrazující vypůjčenou věc. 

 

7. OU je oprávněna nepožadovat náhradu škody vůbec v případě zvláštního zřetele hodném. 

 

8. OU je oprávněna požadovat náhradu škody v nižším rozsahu než rozsah vymezený v této 

smlouvě v případě zvláštního zřetele hodném. 

 

Článek 7 

 

1. Každé jednotlivé předání vypůjčené věci konkrétnímu probandovi je osvědčeno záznamem 

v seznamu účastníků této smlouvy. 

 

2. Každé jednotlivé vrácení vypůjčené věci konkrétním probandem je osvědčeno záznamem 

v seznamu účastníků této smlouvy. 

 

3. Záznamy vymezené v článku 6 odst. 1 a 2 této smlouvy plní úlohu předávacích protokolů. 

 

Článek 8 

 

1. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopisu. 

 

2. Tato smlouva je platná okamžikem svého uzavření. 

 

3. Tato smlouva je účinná dnem nabytí své platnosti. 

 

4. Stejnopis této smlouvy je trvale uložen v prostorách OU. 

 

5. Každý jednotlivý Proband obdržel nejméně jedno písemné vyhotovení textu této smlouvy. 

 

6. Každému jednotlivému Probandovi může být vydána kopie této smlouvy na jeho požádání. 

 

7. Jakékoliv změny obsahu této smlouvy a jakákoliv doplnění obsahu této smlouvy jsou platná 

výhradně tehdy, byla-li učiněna všemi stranami této smlouvy a výhradně v písemné formě. 
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