Smlouva o výpůjčce
dle § 2193 občanského zákoníku a násl.
Oblastní charita Jičín
se sídlem Na Jihu 553, 506 01 Jičín
IČ 73633755
Zastoupená: ředitelem Bc. Davidem Rejlkem
bankovní spojení: 2914882379/0800
(dále jen "půjčitel")
a
Pan/paní/firma/

……………………………............

Č.O.P./IČO:

……………………………………

Adresa dle OP /sídlo ……………………………………
Datum narození

……………………………………

Telefon:

……………………………………

(dále jen „vypůjčitel“)
Uzavírají dnešního dne smlouvu o výpůjčce.
1. Předmětem smlouvy
…………….Ks elektrických kondenzačních vysoušečů vlhkosti zn. Master
721/490W/240m3/hod./4,7l
evidenční číslo: …………………………………………………………………………………

…………….Ks elektrických kondenzačních vysoušečů vlhkosti zn. Master
720/370W/215m3/hod./5,5l
evidenční číslo: …………………………………………………………………………………
1. Půjčitel je výlučným vlastníkem výše uvedených elektrických kondenzačních vysoušečů
vlhkosti - dále jen předmět výpůjčky.
2. Půjčitel touto smlouvou přenechává předmět výpůjčky vypůjčiteli, aby ho užíval k účelu a
po dobu stanovenou v této smlouvě.

2. Doba a účel výpůjčky
1. Výše uvedený předmět výpůjčky se předává do bezplatného užívání k odstraňování
škod způsobených živelnými katastrofami
do…………………………..
2. Po uplynutí doby výpůjčky bude předmět výpůjčky vrácen zpět na DCH HK na výše
uvedenou adresu v původním stavu s ohledem na opotřebování provozem.
3. V průběhu trvání smlouvy mohou smluvní strany po oboustranném souhlasu sjednanou
dobu výpůjčky změnit.
3. Kauce
1.

Vypůjčitel je povinen při podpisu smlouvy uhradit půjčiteli kauci

ve výši ………….,- Kč. za každý přístroj vypůjčený na základě této smlouvy, tj.
celkem………………Kč.
2. Po skončení doby výpůjčky a vrácení předmětu výpůjčky bude nájemci tato kauce
vrácena v plné výši.
4. Práva a povinnosti smluvních stran
Půjčitel:
1. Má právo na kontrolu, zda nedochází ke škodám na zařízení, které je předmětem výpůjčky.
2. Má povinnost předat vypůjčiteli předmět výpůjčky stavu způsobilém pro jeho užívání,
včetně návodu k obsluze a provozu a provést zaškolení k obsluze a provozu předmětu
výpůjčky.
3. Je oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před uplynutím dohodnuté doby,
jestliže je vypůjčitel neužívá řádně, nebo užívá-li je v rozporu s touto smlouvou.
Vypůjčitel:
1. Je po dobu trvání této smlouvy o výpůjčce oprávněn předmět výpůjčky užívat v souladu
s jejím účelem, tzn. k vysoušení vlhkosti.
2. Není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání třetí osobě bez předchozího
upozornění půjčitele, který s přenecháním věci musí výslovně souhlasit a za podmínky, že s ní
uzavře smlouvu o výpůjčce, provede její zaškolení a předá jí návod k obsluze a provozu.
3. Seznámil se s obsluhou a zavazuje se používat předmět výpůjčky podle návodu k obsluze.
4. Zavazuje se předmět výpůjčky chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.
5. Dojde-li během výpůjčky ke ztrátě, zničení či zcizení předmětu výpůjčky, zavazuje se
vypůjčitel uhradit ztracenou nebo zničenou věc v hodnotě obdobného zařízení nabízeného na
současném trhu.
6. Dojde-li během výpůjčky k poškození předmětu výpůjčky z důvodu špatného zacházení,
zavazuje se vypůjčitel svým nákladem zajistit jeho opravu a uvést ho do původního stavu,
nebo se domluvit s vypůjčitelem a uhradit náklady související s opravou předmětu výpůjčky
přímo půjčiteli.

7. O výše uvedených skutečnostech uvedených v bodech 5 a 6 odst. 4 je povinen ihned
informovat půjčitele.
5. Ukončení výpůjčky
1. Pokud nebude v průběhu trvání smlouvy dohodnuto mezi smluvními stranami jinak, končí
výpůjčka uplynutím posledního dne lhůty.
2. Skončí-li výpůjčka a nedojde-li k jejímu prodloužení, je povinen vypůjčitel předat vedenou
techniku půjčiteli v čistém stavu s ohledem na běžné opotřebení provozem.
3. Před ukončením výpůjčky je povinen vypůjčitel půjčitele vyzvat a dohodnout se s ním na
termínu a způsobu předání a převzetí předmětu výpůjčky.
6. Ostatní ujednání
1. V případě porušení některé z povinností uvedených v bodě 4. této smlouvy má právo
dotčená smluvní strana od smlouvy odstoupit.
2. Vypůjčitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s technickým stavem
vypůjčené věci.
3. Pokud tato smlouva výslovně některé otázky neupravuje, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran, zejména občanským zákoníkem v platném znění, popř. dalšími obecně
závaznými právními předpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Jičíně dne…………………………………..
předal za Oblastní charitu Jičín
Jméno a příjmení…………….
Razítko a podpis……………………………….

Převzal:
Jméno a příjmení……………………………
Podpis……………………………………….

