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Elektrárna královského města Písku – půjčovna kol  
 

Smlouva o výpůjčce, 
 
 

na které se dnešního dne dohodly smluvní strany:  
   
Půjčitel:  
Marek Anděl, se sídlem Písek, Tyršova 681/38 
IČO: 466 55 450 DIČ: CZ 7112031674 
Zápis u Městského živnostenského úradu v Písku: Č.j.: 01/92/01408 
   
Vypůjčitel:  
 
Jméno a příjmení:  ………………………………………………………………………………………… 
 
Rodné číslo:   ………………………………………………………………………………………… 
 
Adresa trvalého bydliště: ………………………………………………………………………………………… 
 
Číslo občanského průkazu:  ………………………………………………………………………………………… 
   
Výše uvedené smluvní strany uzavírají podle § 659 a násl. Zákona č. 47/92 Sb. (Občanského zákoníku) 
smlouvu o výpůjčce.  
Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky. 
   
I. 
Předmět, účel a doba výpůjčky, záloha:  
   
Předmětem výpůjčky je jízdní kolo značky:  
 
MAXBIKE BELIZE ( Crossové – dámský rám ), s výrobním číslem: HJ07101428, vybavené zámkem na kolo.  
 
(dále jen „předmět“) 
 
Účelem výpůjčky je používání předmětu vypůjčitelem, za půjčovné ve výši stanovené Ceníkem půjčovného, který 
je součástí této smlouvy. 
 
Půjčitel si půjčuje výše uvedený předmět pro nezletilého uživatele: 
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………… 
  
Půjčitel se zavazuje přenechat vypůjčiteli předmět na dobu určitou: 
 
od ………………………………… do…………………………………….  
 
Záloha složená vypůjčitelem je vratná a činí 1000,- Kč.  
   
 
 
 
 
II. 
Práva a povinnosti smluvních stran a odpovědnost za škodu  
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Půjčitel  
 
a) Je oprávněn:  
- odstoupit od smlouvy při nedodržení podmínek této smlouvy vypůjčitelem.  
- použít vratnou zálohu jako plnění náhrady jemu vzniklé škody při  
  poškození, ztrátě či odcizení vypůjčeného předmětu v odpovídající výši.  
 
b) Se zavazuje:  
- předat vypůjčiteli předmět ve stavu způsobilém řádnému užívání.  
 
Vypůjčitel  
 
a) Je oprávněn:  
- používat předmět v souladu s účelem výpůjčky  
 
b)  Se zavazuje:  
- dodržovat všechny podmínky stanovené Výpůjčním řádem 
- užívat vypůjčený předmět řádně a v souladu s účelem jeho užívání 
- chránit vypůjčený předmět před jakýmkoliv poškozením, ztrátou nebo  
  zničením  
- nést odpovědnost za všechny závady, poruchy, poškození, ztráty, zničení a  
  jiné újmy na vypůjčeném předmětu či jeho součástech 
- nepřenechat vypůjčený předmět do užívání jiným osobám než osobám v této  
  smlouvě výslovně uvedených jako nezletilý uživatel. 
- vrátit předmět nejpozději v termínu uvedeném v článku I. této smlouvy. 
- v případě poškození vypůjčeného předmětu poskytnout vratnou zálohu k  
  pokrytí nákladů na opravu předmětu 
- uhradit v plné výši náklady, které nebyly pokryty vratnou zálohou na  
  opravy předmětu a to v plné výši nejpozději do deseti dnů po obdržení    
  vyúčtování nákladů na opravy od půjčitele 
- uhradit v plné výši náhradu škody v případě zničení nebo ztráty  
  vypůjčeného předmětu, která činí: 10.000,- Kč 
   
III.  
Závěrečná ustanovení  
   
Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.  
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pozorně a řádně přečetly, s jejím obsahem plně 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 připojují své vlastnoruční podpisy.  
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
   
 
V Písku dne:  
   
   
   
   

Půjčitel:                   Vypůjčitel: 
  
 
 


