
 

www.vhvspeed.cz                    WEST-NET s.r.o.    IČO: 28794150         Zapsáno v OR vedeném  1/2 
Masarykovo náměstí 508, 504 01 Nový Bydžov            Krajským soudem v Hradci Králové, 

          HOT-LINE: 734 489 324 | e-mail: fakturace@vhvspeed.cz                   oddíl C, vložka 27831 

Smlouva o výpůjčce 

uzavřená dle ust. § 2193 až § 2200 občanského zákoníku č. 89/2012Sb., v platném znění 

Číslo smlouvy:     

 

Smlouva je uzavřena na dobu určitou:  od:  do:  

 
Smluvní strany: 

WEST-NET s.r.o., IČO: 28794150, 
Masarykovo náměstí 508, Nový Bydžov, 50401, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 27831 zastoupená: Jiří Havlík, jednatel, nejsme plátci DPH 
dále jen “Poskytovatel” 

a 

Jméno, příjmení/firma:  E-mail:  
Ulice:  Mobilní telefon:  
Město, PSČ:  Telefon:  
Datum narození:  IČO:  DIČ:  
Oprávněný zástupce:    

dále jen „Vypůjčitel“ 
 

Předmět smlouvy: 
1. Půjčitel tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví nezuživatelné věci:                                           (dále jen 

jako „věc“ nebo „technické prostředky“). 
2. Předmětem Smlouvy je poskytnutí výpůjčky výše uvedených nezuživatelných věcí. 
3. Půjčitel přenechává k bezplatnému užívání určenou věc podle bodu 1. tohoto článku vypůjčiteli. 
4. Vypůjčitel předmět výpůjčky dle bodu 1. tohoto článku přebírá od půjčitele při uzavření této smlouvy, což obě 

smluvní strany stvrzují svým vlastnoručním podpisem. 

5. Obě smluvní strany potvrzují, že si předmět výpůjčky před jeho předáním vypůjčiteli k užívání pečlivě prohlédly a 

konstatují, že na něm nejsou žádné nedostatky, které by bránily jeho řádnému užívání. 

6. Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky výlučně sám, a to v souladu s jeho účelem, ke kterému byl vypůjčen 

(tj. jako technické prostředky sloužící k poskytování služby přístupu k síti internet od společnosti WEST-NET s.r.o.). 

Je povinen vypůjčenou věc chránit před poškozením, ztrátou či zničením. V případě, že nastane nemožnost dalšího 

užití věci k jejímu obvyklému určení, je vypůjčitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu půjčiteli 

oznámit. Z uvedeného důvodu je půjčitel oprávněn žádat po vypůjčiteli předčasné vrácení věci. 

7. Vypůjčitel odpovídá půjčiteli za škody na předmětu výpůjčky vzniklé poškozením, ztrátou nebo zničením. Za škody, 

které budou způsobeny užíváním věci po dobu výpůjčky vůči třetím osobám, odpovídá vypůjčitel. Stejně tak 

vypůjčitel nese odpovědnost za škody, které budou způsobeny na předmětu výpůjčky po dobu jejího trvání 

jednáním třetích osob. 

8. Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před dobou sjednanou v této smlouvě, pokud zjistí, 

že vypůjčitel věc užívá v rozporu s touto smlouvou nebo v případě předčasného ukončení smlouvy o poskytování 

telekomunikačních služeb, která je uzavírána společně s touto smlouvou.  O vrácení předmětu výpůjčky sepíší obě 

strany písemný protokol, v němž zaznamenají stav předávané věci, včetně případných nedostatků způsobených 

nedostatečným zabezpečením věci ze strany vypůjčitele. 

9. V případě zájmu vypůjčitele, se smluvní strany mohou dohodnout na případném prodeji technologického zařízení, 

kdy jeho kupní cena bude stanovena dle pravidel stanovených ve smlouvě o poskytování telekomunikačních 

služeb.  

  



 

www.vhvspeed.cz                    WEST-NET s.r.o.    IČO: 28794150         Zapsáno v OR vedeném  2/2 
Masarykovo náměstí 508, 504 01 Nový Bydžov            Krajským soudem v Hradci Králové, 

          HOT-LINE: 734 489 324 | e-mail: fakturace@vhvspeed.cz                   oddíl C, vložka 27831 

10. Výpůjčka je poskytována v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytování služby přístupu k síti internet a dle 
Obchodních podmínek pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti WEST-NET s.r.o., tyto 
podmínky jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

11. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za 

rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti. 

12. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami. 

Smlouva a veškeré přílohy jsou vyhotoveny ve dvou exemplářích. Každá ze zúčastněných stran obdrží po jednom 
vyhotovení. 

 
 
 

Údaje o zařízení: 
  

Název a typ zařízení:  

MAC adresa:  

Pořizovací cena s DPH: ,- Kč 

 
 
 
 
Oprávněný zástupce Půjčitele                 Vypůjčitel 
 
 
 
____________________________               ____________________________ 
 

Jiří Havlík, jednatel  
  
V Novém Bydžově, dne  V ………………………………, dne ………………… 

 


