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Smlouva o výpůjčce 

č. 1/2016 

uzavřená dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
1. Účastníci smlouvy 

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: 

Půjčitel:  Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb 

  Komunitní centrum  

  Adresa: Tyršova 678/21 

  290 01 Poděbrady III 

  IČO: 49534947 

  Telefon: 325 512 670, 775 593 603 

Zastoupený: Mgr. Jaromírem Novákem, ředitelem LUXOR Poděbrady 

   pověřený pracovník KC – Bc. Jana Málková, DiS. 
 

Vypůjčitel:   Jméno a příjmení:  

                      Adresa:                   

Telefon:  

 

se dohodli, že spolu uzavřou tuto smlouvu o výpůjčce a projevili vůli řídit se všemi 

jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České Republiky. 

 

2. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je kompenzační pomůcka ……………………………………. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

I. Věc, která je předmětem podle této smlouvy přenechává půjčitel vypůjčiteli do 

užívání bezplatně na dobu určitou od ………………. do ………………... 

II. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k řádnému užívání. 
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III. Vypůjčitel souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro 

uzavření smlouvy o výpůjčce. K těmto informacím má přístup ergoterapeut, sociální 

pracovník a vedoucí pracovníci organizace, a jsou uloženy v uzamykatelné skřínce 

v kanceláři Komunitního centra. 

 

IV. Vypůjčitel je povinen užívat věc řádně a v souladu s účelem, který je pro účely 

této smlouvy  - …………………………….. 

Vypůjčitel je dále povinen chránit věc před jakýmkoliv poškozením, ztrátou nebo 

zničením. 

V. Vypůjčitel nesmí přenechat věc, která je předmětem podle této smlouvy k užívání 

jiné osobě. 

VI. Vypůjčitel nese odpovědnost za všechny závady, poruchy, poškození, ztráty nebo 

zničení a jiné újmy na věci, která je předmětem podle této smlouvy, způsobené 

užíváním, které není v souladu s účelem vymezeným touto smlouvou. 

VII. Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby 

zapůjčení stanovené touto smlouvou, jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně nebo 

jestliže ji užívá v rozporu s účelem stanoveným touto smlouvou nebo jestliže ji bude 

půjčitel mimořádně nutně potřebovat z vážných oprávněných důvodů. 

3. Závěrečná ustanovení 

I. Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu. 

II. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích. 

III. 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. 

V Poděbradech …………………………… 

 

     .............................................                                    ...................................... 

  Půjčitel        Vypůjčitel 
Bc. Jana Málková, DiS. - sociální pracovnice KC 
*POZN. Předány pravidla služby - odborné sociální poradenství. 


