Smlouva o výpůjčce
uzavřená v souladu s ustanovením § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

1. …………………………………………………….
Dat. nar. / IČ …………………………….
Bytem / se sídlem …………………………………………
zastoupen ………………………………..
/dále jen půjčitel/
A
2. ……………………………………………………
Dat. nar. / IČ: …………………………….
bytem / se sídlem …………………………………………
zastoupen ………………………………..
/ dále jen výpůjčitel/
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o výpůjčce
Článek I.
1.

Půjčitel na základě této smlouvy půjčuje vypůjčiteli nezuživatelnou věc, a to … (např. osobní
automobil značky ……, Vin…, SPZ….), ………………………., /dále jen „předmět výpůjčky“/ za
podmínek dále sjednaných a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.

1. Vypůjčitel má na základě této smlouvy právo předmět výpůjčky v dohodnuté době a za
sjednaných podmínek užívat.
Článek II.
2. Vypůjčitel je oprávněn využívat předmět výpůjčky řádně a pouze k účelu …………….. , popř. k v
souladu s účelem, kterému obvykle slouží.
3. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením. Po
dobu používání ponese veškeré náklady spojené s využíváním předmětu výpůjčky včetně
nákladů na údržbu a spotřební materiál vypůjčitel.

Upozornění: Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost

Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK
Pajerová s.r.o. .

4. Výpůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání třetím osobám.
5. Výpůjčitel nesmí předmět výpůjčky používat k jiným účelům, než jak je vymezeno v této
smlouvě.
Článek III.
1. Výpůjčitel je povinen
a) předmět výpůjčky vrátit půjčiteli nejpozději ………….. v místě jeho převzetí od půjčitele, ve stavu
v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení;
b) používat předmět výpůjčky tak, aby z příčin na jeho straně nedošlo k poškození, zničení nebo
ztrátě.
2. Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby
zapůjčení, jestliže výpůjčitel předmět výpůjčky neužívá řádně nebo jestliže jej užívá v rozporu
s touto smlouvou nebo účelem, kterému slouží.
3. Veškerá práva půjčitele a vypůjčitele musí být uplatněna nejpozději do tří měsíců od vrácení
věci, jinak je soud nepřizná, namítne-li druhá strana opožděné uplatnění práva.
Článek IV.
1.

O předání a převzetí předmětu výpůjčky bude smluvními stranami této smlouvy sepsán
předávací protokol.

2.

Podpisem předávacího protokolu potvrdí smluvní strany předání a převzetí předmětu výpůjčky,
stejně tak jako skutečnost, že stav předmětu výpůjčky.
Článek V.

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenách, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.

Upozornění: Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost

Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK
Pajerová s.r.o. .

3. Tato smlouva nabývá účinností dnem podpisu této smlouvy.
4. Strany smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné a
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu si přečetly a s
jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V ……………. dne………….

……………………………
Půjčitel

V ……………. dne………….

………………………….
Vypůjčitel

Upozornění: Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost

Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK
Pajerová s.r.o. .

