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Smlouva o výpůjčce 
uzavřena v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 

Smluvní strany: 

 

 

 

 

 

 

 

dále jen „vypůjčitel“,  

 

a 

 

Sbor dobrovolných hasičů Vrdy 

Smetanovo náměstí 

285 71,Vrdy 

IČO:65927567 

Zastoupena: starostou SDH Vrdy, panem Františkem Ferusem 

 

dále jen „půjčitel“, 

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto  

 

Smlouvu o výpůjčce 
 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1.  Předmětem této smlouvy o výpůjčce je: 

      …………………………………………………………………….  (dále jen předmět výpůjčky). 

2.  Půjčitel prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem předmětu výpůjčky. 

3.   Doba výpůjčky se stanoví od …………..  do ……………. 

4. Za přenechání předmětu výpůjčky, na dobu uvedenou výše, uhradí vypůjčitel půjčiteli 

jednorázový poplatek ve výši  ………….,- Kč (slovy: ………………………… korun českých). 

5.  Vypůjčitel půjčiteli před převzetím předmětu výpůjčky předá vratnou jistinu ve výši ……….,- 

Kč(slovy……………………….. korun českých). Jistina je vratná ke dni skutečného vrácení 

předmětu výpůjčky. 

6.  Za překročení doby výpůjčky uvedené v této smlouvě náleží půjčiteli smluvní pokuta ve výši: 

………..,-Kč za každý započatý den.  

 

Článek II. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k řádnému užívání.  

2. Vypůjčitel je oprávněn užívat věc řádně a v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut 

nebo kterému obvykle slouží; je povinen chránit ji před poškozením, ztrátou nebo zničením. 

3. Předmět výpůjčky je předán vypůjčiteli v kompletním stavu a s doplněnými provozními 

kapalinami. Předmět výpůjčky je předán a vrácen s plnou palivovou nádrží. 

4. Není-li dohodnuto jinak, nesmí vypůjčitel přenechat věc k užívání jinému uživateli. 

5. Vypůjčitel nemá povoleno na předmětu výpůjčky provádět jakékoliv úpravy či opravy. 

6. Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby 

zapůjčení. 
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7. Půjčitel může požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby vypůjčení, jestliže 

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

8. Vypůjčitel poučí půjčitele o provozu a používání předmětu výpůjčky. Půjčitel podpisem této 

smlouvy potvrzuje, že se tak stalo.  

 

 

Článek III. 

Ztráta či poškození předmětu výpůjčky 

1. O každé závadě či nestandartním chování musí být vypůjčitel neprodleně informován. 

2. V případě ztráty předmětu výpůjčky se vypůjčitel zavazuje nahradit předmět výpůjčky 

srovnatelným předmětem, přičemž jeho technické parametry budou shodné či lepší než parametry 

předmětu výpůjčky. 

3. V případě zničení předmětu výpůjčky z důvodu užívání předmětu výpůjčky v rozporu s účelem, 

kterému slouží, nebo v rozporu s poučením dle Článku II odst. 6, se vypůjčitel zavazuje nahradit 

předmět výpůjčky srovnatelným předmětem, přičemž jeho technické parametry budou shodné či 

lepší než parametry předmětu výpůjčky. 

4. V případě opravitelného poškození (opravou nesmí být nikterak omezeno další používání 

předmětu výpůjčky, např.: změna technických parametrů, doba provozu, nosnost, atp. dle typu 

předmětu výpůjčky) se vypůjčitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ………….,-Kč(slovy 

………………………….. korun českých) a cenu opravy v servisním středisku, oprávněného 

opravovat předmět výpůjčky a to včetně dopravného do servisního střediska a zpět. Při 

drobnějších poškozeních může být cena určena smluvně mezi půjčitelem a vypůjčitelem a 

uhrazena na místě. 

5. V případě technické závady, poruchy či havárie, kterou nebylo možno předvídat a zabránit ji a 

nebyla způsobena neodbornou manipulací či používáním předmětu výpůjčky v rozporu s účelem, 

kterému slouží, bude řešena individuálně a bude o tom sepsán protokol s popisem, jak k závadě 

došlo. Protokol bude sloužit jako podklad pro jednání se servisním střediskem, které posoudí 

poškození a zda se mu dalo předejít. Bude-li servisním střediskem potvrzeno, že se jedná o 

poškození, které nebylo způsobeno neopatrným zacházením, je odstranění poruchy na straně 

půjčitele v opačném případě se postupuje dle bodu 3 tohoto článku.  

 

Článek IV. 

Škody způsobené provozem předmětu výpůjčky 

1. Půjčitel byl informován a poučen o provozování předmětu výpůjčky a tudíž nese plnou 

odpovědnost za případné škody, které vzniknou provozem předmětu výpůjčky. 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České 

republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 

uzavřenými na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 

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 předávací protokol. 

 

 

Ve Vrdech dne ………… 

 

 

 

 

........................................................                                 ............................................................. 

            podpis vypůjčitele                                                                    podpis půjčitele 


