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VZOR - SMLOUVA o výpůjčce movité věci č. xx/xxxx/MV – doba určitá 
 

uzavřená podle § 2193 a následujících Občanského zákoníku v platném znění: 

 

Smluvní strany 

 

Půjčitel : Město Adamov (dále jen půjčitel) 

Zastoupený : Ing. Radkem Malým, vedoucím odboru správy majetku města 

Sídlo : 679 04 Adamov, Pod Horkou 2 

IČ, DIČ : 00279 889, CZ00279889 ( je plátcem DPH ) 

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Blansko, č.ú. 19-1360055309/0800 

 

Vypůjčitel : ……………. (dále jen vypůjčitel) 

Zastoupený : …………….. 

Sídlo : ……………… 

IČ, DIČ : ……………… 

Kontakty : mob. : ………………….., e-mail : …………………… 

Vypůjčitel zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl …., vl. ……… 

 

uzavírají tuto smlouvu: 

 

I. Předmět smlouvy, prohlášení stran 

 

1.1. Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movité věci (dále jen věc), a to vývěsní skříňky č. … umístěné 

na ulici …………... v k. ú. Adamov zhotovené z/ze ………………. a opatřené zámkem.  

 

1.2. Půjčitel prohlašuje, že vlastnické právo k věci nepozbyl a má právo ji dát do výpůjčky vypůjčiteli. 

 

II. Účel výpůjčky 

 

2.1. Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky bezplatně, aby jej po sjednanou dobu užíval 

výlučně za účelem podávání informací o své činnosti a prezentace …………….. 

 

2.2. Vypůjčitel prohlašuje, že věc je svými technickými dispozicemi vhodná pro účel výpůjčky podle bodu 2.1. 

této smlouvy a že ji bude užívat v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Současně prohlašuje, že 

byl půjčitelem seznámen se způsobem užívání věci. 

 

III. Doba trvání smlouvy 

 

3.1. Půjčitel přenechává touto smlouvou vypůjčiteli předmět výpůjčky do užívání na dobu určitou do …….. s tím, 

že smlouva zaniká a vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky vrátit zpět půjčiteli: 

 

   3.1.1. jakmile věc nepotřebuje ke sjednanému účelu užívání podle bodu 2.1. této smlouvy 

   3.1.2. ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byl doručen požadavek půjčitele na vrácení věci  

   3.1.3. ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byl doručen požadavek půjčitele na vrácení věci 

v případech, kdy vypůjčitel ani přes upozornění půjčitele nezajistí údržbu předmětu výpůjčky 

   3.1.4. na základě písemné dohody smluvních stran 

   3.1.5. v případech odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran 

   3.1.6. uplynutím sjednané doby výpůjčky 

 

3.2. Věc bude předaná půjčitelem vypůjčiteli ke dni podpisu smlouvy s tím, že při předávání a následně při 

skončení výpůjčky bude sepsán protokol s uvedením údajů uvedených v bodě 2.1 této smlouvy, stavu věci, 

příp. dalších skutečností, který obě strany potvrdí.  

 

3.3. Půjčitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vypůjčitel hrubým způsobem poruší svoje 

povinnosti vyplývající ze zákona nebo z této smlouvy, přičemž za toto porušení obě strany považují především 

skutečnost, že vypůjčitel užívá věc v rozporu s touto smlouvou, případně ji neužívá vůbec. 
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3.4. Vypůjčitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy se věc stane bez zavinění vypůjčitele 

nezpůsobilá ke smluvenému užívání. 

 

3.5. V případě zániku smlouvy nebo ukončení užívání je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli věc do 5 kalendářních 

dnů ode dne zániku smlouvy nebo ukončení užívání, nevyplývá-li z této smlouvy nebo z dohody stran něco 

      jiného. 

 

IV. Plnění  spojená s užíváním věci 

 

4.1. Vypůjčitel je povinen v případě poškození věci nebo ztráty její funkčnosti hradit z vlastních zdrojů veškeré 

opravy a zajistit funkčnost věci.  

 

4.2. Vypůjčitel je povinen v případě ztráty věci uhradit z vlastních zdrojů pořízení nové věci se srovnatelnými 

parametry, nedohodne-li se s půjčitelem jinak.  

 

 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 

 

5.1. Půjčitel je oprávněn při užívání předmětu výpůjčky zejména : 

 

5.1.1. ke kontrole způsobu užívání věci  

5.1.2. při nesplnění povinností vypůjčitele (především v oblasti oprav a předání věci ve smluveném stavu při 

skončení výpůjčky) zajistit tyto povinnosti jiným způsobem a náklady s tím spojené vyúčtovat vypůjčiteli  

 

5.2. Vypůjčitel je při užívání předmětu výpůjčky povinen zejména : 

 

5.2.1. užívat věc výlučně k účelům podle části II. smlouvy 

5.2.2. nepřenechat věc do užívání jiné osobě bez písemného svolení půjčitele 

5.2.3. při užívání věci udržovat ve vnějším okolí pořádek a čistotu a nakládat s předmětem výpůjčky s péčí 

řádného hospodáře  

5.2.4. ke dni skončení výpůjčky předat půjčiteli věc ve stavu způsobilém k dalšímu užívání s přihlédnutím 

k obvyklému opotřebení a ke stavu při předání  

5.2.5. dodržovat obecně platné normy, především v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci 

5.2.6. bez zbytečného odkladu informovat půjčitele o všech změnách souvisejících s užíváním věci, především 

o vzniku škod, pojistných událostí, opravách apod., nebudou-li řešeny podle bodu 5.2.8. této smlouvy 

5.2.7. v celém rozsahu odpovídat za užívání věci včetně odpovědnosti za škodu s tím, že půjčitel neodpovídá 

vypůjčiteli za škody na jeho majetku ani za škody a újmy třetích osob při užívání věci 

5.2.8. na vlastní náklady provádět drobné opravy a běžnou údržbu věci (např. zasklení skříňky, oprava zámku, 

rámu, dvířek apod.) 

5.2.9. po dobu užívání věci odpovídat za obsah zveřejněných informací a materiálů v souladu s platnou 

legislativou a dobrými mravy 

 

VI. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

 

6.1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou formou chronologicky číslovanými dodatky podepsanými 

oběma smluvními stranami. 

 

6.2. Tato smlouva obsahující tři strany je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž půjčitel obdrží dvě vyhotovení 

a vypůjčitel jedno vyhotovení. 

 

6.3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy vyplývající z této smlouvy Občanským 

zákoníkem v platném znění. 

 

6.4. Vzor smlouvy byl schválen na 38. schůzi Rady města Adamova dne 27. 4. 2016. 

 

6.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem předání předmětu výpůjčky 

podle této smlouvy. 
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6.6. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem 

a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně 

nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

 

 

V Adamově dne …………… 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..                                                   ………………………………………..  

                      vypůjčitel                                                                                                půjčitel 

 

 


