SMLOUVA O VÝPŮJČCE
uzavřená podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany
1.1 Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace
1.máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou
IČO: 70 98 90 44
Zastoupena: Ing. P. Kopelukovou, ředitelkou školy
(dále jen „půjčitel“)
a
1.2 Jméno a příjmení zákonného zástupce:
adresa:
Zastoupen/a: ………………………….., zákonným zástupcem
(dále jen „vypůjčitel“)
půjčitel a vypůjčitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako
„smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto

smlouvu o výpůjčce

2. Předmět smlouvy
2.1. Níže uvedeného dne půjčil půjčitel vypůjčiteli………………………….. (dále jen
„předmět výpůjčky“)
2.2. K předání předmětu výpůjčky došlo na adrese:…...............................................................
2.3. Před podpisem smlouvy došlo k převedení funkčnosti předmětu výpůjčky. Vypůjčitel
tímto potvrzuje převzetí předmětu výpůjčky ve stavu plně způsobilém.
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3. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1. Vypůjčitel může užívat předmět výpůjčky bezplatně.
3.2. Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky výhradně osobně.
3.3. 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.
3.4. Vypůjčitel se zavazuje uhradit půjčiteli jakékoliv způsobené škody.
3.5. Vypůjčitel je povinen vrátit předmět výpůjčky nejpozději do…………….

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou ke dni jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
4.2. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
4.3. Veškeré dodatky, úpravy nebo změny této smlouvy musí být učiněny v písemné formě
oprávněnými zástupci smluvních stran.
4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
4.5. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

V Lužci nad Vltavou, dne:

V Lužci nad Vltavou, dne:

………………………….
půjčitel

………………………….
vypůjčitel
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