
Smlouva o výpůjčce 
uzavřena v souladu s ustanovením § 659 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany: 

Společenství pro dům Vlastina 846 

Vlastina 846/40, 16100 Praha 6 

Zapsané u rejstíkového soudu v Praze pod spisovou značkou S 7250 

IČ: 27629023 
dále „SVJ Vlastina 846“, nebo „půjčitel“ a 
 

Jméno a Příjmení 
 

Adresa a číslo bytu 
 

Rodné Číslo 
 

Telefonní kontakt 
 

dále jen „vypůjčitel“,  uzavírají na základě vzájemné shody tuto  Smlouvu o výpůjčce. 
 
SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Předmět této smlouvy o výpůjčce je popsán v příloze „PŘEDMĚT SMLOUVY“. Jedná se o věc 
nebo věci evidované a poskytnuté k dispozici SVJ Vlastina 846 (dále jen předmět výpůjčky). 

2. Doba výpůjčky počíná běžet následujícím dnem ode dne podpisu této smlouvy, a počítá se včetně 
dne vrácení předmětu výpůjčky. Doba výpůjčky je sjednána dohodou a je uvedena v příloze 
„PŘEDMĚT SMLOUVY“ a to zvlášť pro každou věc, buďto počtem dnů, nebo určením data 
vrácení předmětu. Maximální doba výpůjčky je sedm kalendářních dní. 

3. Vypůjčitel zaplatí při předání předmětu výpůjčky půjčiteli vratnou zálohu dle platného ceníku 
záloha a její výše bude uvedena v příloze „PŘEDMĚT SMLOUVY“. Půjčitel stvrdí převzetí zálohy 
podpisem přílohy „PŘEDMĚT SMLOUVY“. 

4. Za překročení doby výpůjčky uvedené v této smlouvě náleží půjčiteli smluvní pokuta ve výši 
jednoho procenta ze zaplacené zálohy za každý započatý den. 

5. Za ztrátu předmětu výpůjčky, nebo jeho poškození v míře, která zabraňuje dalšímu užívání, bude 
půjčitel účtovat vypůjčiteli náhradu ve výši 100% zálohy, splatnou započtením oproti této záloze. 

6. V případě poškození, které nebrání dalšímu užívání a snižuje hodnotu předmětu výpůjčky o méně 
než 100%, bude oproti záloze započtena úhrada v rozsahu tohoto poškození. Posouzení rozsahu 
poškození je plně v kompetenci půjčitele. 

7. Vypůjčitel stvrzuje svým podpisem, že převzal věc nebo věci, uvedené v příloze „PŘEDMĚT 
SMLOUVY“, ve stavu způsobilém k řádnému užívání. 

8. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky řádně a v souladu s účelem, ke kterému obvykle 
slouží, a je povinen jej chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením. 

9. Není-li dohodnuto jinak, nesmí vypůjčitel přenechat věc k užívání jiné osobě. 
10. Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce výpůjční lhůty. 
11. Půjčitel může požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže 

vypůjčitel věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží. 
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České 
republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze oboustranně podepsanou písemnou dohodou.  
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou originálech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.  
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. 
5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha „PŘEDMĚT SMLOUVY“. 
 
 
V Praze dne …………………. 
 
 
 
…...................................................                                 ….......................................................... 
      Podpis za SVJ Vlastina 846                                                          Podpis vypůjčitele 



 PŘEDMĚT SMLOUVY 
Příloha smlouvy o výpůjčce 

 

POPIS VYPŮJČENÉ VĚCI Ks Záloha v Kč Doba výpůjčky 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

CELKOVÁ VÝŠE ZAPLACENÉ ZÁLOHY V Kč 

 
 
 
 
  ……………………………………………
   Zálohu přijal - Podpis 


