SMLOUVA O VÝPŮJČCE
ve smyslu ust. § 2193 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
1)

Město Přeštice
se sídlem Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
IČO 00257125
zastoupené Mgr. Karlem Naxerou, starostou
(jako „půjčitel“ na straně jedné)

a
2)

Jméno
nar.
bytem:
kontakt:
(jako „vypůjčitel“ na straně druhé)

smlouvu o výpůjčce

1.
2.

3.
4.

5.

1.

I.
Předmět smlouvy
Půjčitel touto smlouvou v souladu s ust. § 2193 přenechává vypůjčiteli věc blíže specifikovanou
v ust. čl. I. odst. 2 této smlouvy a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.
Předmětem výpůjčky je plastový kompostejner na odpad o objemu 120 litrů (dále jen jako
„předmět výpůjčky“) a to za účelem ukládání biologicky rozložitelného komunálního odpadu
do předmětu výpůjčky v rámci odpadového hospodářství města Přeštice.
Podpisem této smlouvy vypůjčitel potvrzuje převzetí předmětu výpůjčky včetně veškerého
příslušenství.
Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky bezplatně, tzn., že vypůjčitel například za
umístění samotného předmětu výpůjčky u sebe po dobu trvání této smlouvy a za ukládání
odpadu do něj nic nehradí. Úhrada za svoz odpadu z předmětu výpůjčky je pak zahrnuta
v místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Pokud by vznikla v souvislosti s užíváním předmětu nájmu nutnost vynaložení jakýchkoliv
nákladů, například v důsledku jeho údržby, jakýchkoliv oprav včetně jiných mimořádných nákladů
hradí je výhradně vypůjčitel a to bez ohledu na výši těchto nákladů či na důvody, které vedou
k nutnosti provedení opravy či údržby předmětu výpůjčky. Ujednáním v tomto odstavci se smluvní
strany odchylují od ust. § 2199 Obč.Z..
II.
Práva a povinnosti
Smluvní strany deklarují, že v den uzavření této smlouvy předal půjčitel k rukám vypůjčitele
předmět výpůjčky ve stavu způsobilém řádnému užívání, což vypůjčitel činí nesporným. Vypůjčitel
se ujistil o bezvadném stavu předmětu výpůjčky řádnou prohlídkou věci, kterou učinil před
uzavřením této smlouvy. Má se za to, že případné vady či nedostatky vznikly či nastaly po převzetí
předmětu výpůjčky.
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Vypůjčitel není oprávněn přenechat věc do užívání třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu
půjčitele. Předchozí věta se nevztahuje na užívání předmětu výpůjčky členy domácnosti vypůjčitele
a uživatele domu č.p. ….. v Přešticích.
Smluvní strany ve smyslu ust. § 2195 odst 2 Obč.Z.deklarují, že vypůjčitel si je vědom všech
pravidel ohledně způsobu užívání.
Vypůjčitel není oprávněn zasahovat do integrity předmětu výpůjčky, jakkoli jej upravovat, měnit
či modifikovat, ledaže k tomu dal půjčitel předchozí písemný souhlas.
Vypůjčitel je povinen užívat věc s péčí řádného hospodáře a v plném souladu s právními předpisy.
Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky chránit před jakýmkoli poškozením, ztrátou nebo
zničením. Za splnění těchto povinností vypůjčitel odpovídá v souladu se zásadami absolutní
objektivní odpovědnosti, zejména se tím míní, že jeho odpovědnost za ztrátu, zničení či poškození
(ať již v jakékoli míře) je odpovědností bez ohledu na to, jakou měrou sám svým jednáním přispěl
k takovémuto následku.
III.
Trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé
smluvní straně. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla druhé smluvní straně doručena.
Vypůjčitel je povinen po zániku výpůjčky vrátit předmět výpůjčky v bezvadném stavu, tj. ve stavu
v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Vypůjčitel není oprávněn požadovat
jakékoli náklady vynaložené na údržbu či opravy věci či jakoukoli kompenzaci za případné
zhodnocení předmětu výpůjčky.
Pro případ prodlení s vrácením předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní
pokutu ve výši 100,- Kč denně. Plněním smluvní pokuty není dotčeno právo půjčitele požadovat
náhradu škody v plné výši.
IV.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany vylučují pro právní vztahy založené touto smlouvou působnost ust. § 557 a § 1764
až § 1766 Obč.Z.
Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, schváleno Radou
města Přeštice, usnesením č. 303/2020 ze dne 29. 6. 2020.
V souladu s ust. § 564 občanského zákoníku platí, že vznik, změna či zánik právních následků
zamýšlených touto smlouvou může být činěna toliko a výhradně jen v písemné formě. Jednání
v jakékoli jiné formě nezakládá mezi stranami právních následků.

V Přešticích dne

V Přešticích dne …………..

Půjčitel:

Vypůjčitel:

_____________________________
Město Přeštice
zast. Mgr. Karlem Naxerou, starostou

_____________________________________

Příloha č. 1: Předávací protokol

2

