
Smlouva o výpůjčce
Kolovna Koncept s.r.o., Martinická 987/3, 19700 Kbely, IČ: 02612836 dále jen “půjčitel”  

a 

__________________________________________________________________________________dále jen “vypůjčitel” 

uzavřeli dle §2193 a následujících Občanského zákoníku v platném znění tuto smlouvu o výpůjčce 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek půjčitele, že přenechává vypůjčiteli po stanovenou dobu za níže uvedených podmínek do užívání vypůjčený 

předmět: 

II. Práva a povinnosti půjčitele 

Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli předmět vypůjčky ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení předmětu 
i před skončením doby vypůjčení stanovené touto smlouvou, jestliže vypůjčitel předmět vypůjčky neužívá řádně nebo jestliže jej užívá v rozporu s 
účelem stanoveným touto smlouvou nebo jestliže je půjčitel mimořádně nutně potřebuje. 

 III. Práva a povinnosti vypůjčitele 

Vypůjčitel je povinen užívat předmět vypůjčky řádně a chránit ho před poškozením, ztrátou nebo zničením. Vypůjčitel nese odpovědnost za 
všechna poškození, ztráty nebo zničení a jiné újmy na předmětu vypůjčky a jeho příslušenství, které je mu na základě této smlouvy zapůjčeno. 
Vypůjčitel nesmí přenechat předmět vypůjčky k užívání jiné osobě. Pokud tak učiní, odpovídá za způsobené škody, jako by je způsobil sám. 
Vypůjčitel se zavazuje uhradit půjčiteli jakékoliv způsobené škody dle doporučených maloobchodních cen oficiálních dovozců jednotlivých 
komponentů v ČR. Vypůjčitel je povinen do skončení doby vrátit předmět vypůjčky nepoškozený na místo určené půjčitelem. Vypůjčitel je 
povinen do skončení doby vrátit předmět vypůjčky v čistém stavu nebo uhradit poplatek 100 Kč za čištění předmětu vypůjčky (např. jízdního 
kola). 

IV. Doba výpůjčky 

od __ . __ . ____ od __ : __ hod  

do __ : __ . ____ do __ : __ hod 

Za vrácení předmětu vypůjčky později než je sjednaná doba vypůjčky se vypůjčitel zavazuje uhradit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. za 
každou započatou hodinu prodlení. Pokud není ujednáno jinak. V případě, že vypůjčitel nevrátí předmět vypůjčky, zavazuje se uhradit půjčiteli 
doporučenou maloobchodní cenu předmětu výpůjčky, která je uvedena v oficiálním ceníku. 

V. závěrečná ustanovení 

Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou formou písemných, oboustranně potvrzených dodatků. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Účastníci této 
smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a 
že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, 
nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni 
připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího 

podpisu 
smluvními stranami.  

 

Hynčice pod Sušinou dne __ . __ . ____ 

Vráceno: 

Stav kola: 

VZOR


