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VZOROVÁ SMLOUVA O VÝPŮJČCE 
 

uzavřená dle § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 
 
Půjčitel: Blue step spol. s r.o. 
se sídlem: Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5 - Košíře 
zast.:  Ing. Ladislavem Eliášem, jednatelem 
IČ:  26721139  DIČ: CZ26721139 
reg. v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89521 
 
Vypůjčitel: ____________________________________________________________________ 

se sídlem: ____________________________________________________________________ 

zast.:  ____________________________________________________________________ 

IČ:  _________________ DIČ: _________________ 

 
Článek I - Předmět výpůjčky 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek půjčitele přenechat vypůjčiteli k bezplatnému užívání: 

název: elektrické zařízení – svítidlo ____________________________________________, 
cena: ________________Kč bez DPH, (dále jen „předmět výpůjčky“), a to pro potřeby 
pracoviště vypůjčitele: psychiatrické kliniky. 

2. Půjčitel předal předmět výpůjčky vypůjčiteli před podpisem této smlouvy v sídle vypůjčitele 
ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zároveň jej seznámil s jeho obsluhou. 

 
Článek II - Doba výpůjčky 

 

1. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky po dobu ____________ dnů ode dne převzetí 
předmětu výpůjčky. 

 
Článek III - Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky nemá žádné patentní nebo jiné právní vady, 

odpovídá všem platným právním předpisům a normám, je podle právních předpisů způsobilý 
k použití při poskytování zdravotní péče a byla u něj podle právních předpisů posouzena 
shoda jeho vlastností se základními požadavky na elektrotechnické výrobky – svítidla 
s přihlédnutím k určenému účelu použití a výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vydali 
písemné prohlášení o shodě. 

2. Půjčitel předal vypůjčiteli návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě a protokol 
o proškolení obsluhy v listinné podobě na psychiatrickou kliniku a 1x v elektronické podobě 
na OZT vypůjčitele.  

3. Půjčitel je povinen zajistit vypůjčiteli servis a pravidelné kontroly event. validace předmětu 
výpůjčky v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění, na vlastní náklady po dobu 
výpůjčky a to od doby uvedení do provozu s tím, že opravy předmětu výpůjčky budou 
prováděny dle možností půjčitele v co nejkratší době. 

4. Půjčitel má právo na provedení kontrol u vypůjčitele, a to za účelem provádění oprav na 
předmětu výpůjčky, vč. preventivních prohlídek, a za účelem kontroly užívání předmětu 
výpůjčky vypůjčitelem. 

5. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky řádně užívat, chránit jej před poškozením, ztrátou 
nebo zničením. 

6. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky vrátit půjčiteli ve stavu, v jakém jej převzal, 
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 

7. Půjčitel i vypůjčitel mohou zveřejnit informaci o sjednané výpůjčce. 
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Článek IV - Závěrečná ujednání 

 

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v této smlouvě výslovně neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (zejména jeho § 2193 
a násl.). 

2. Předčasné ukončení platnosti této smlouvy je možné na základě písemné dohody smluvních 
stran, odstoupit od této smlouvy může jedna ze smluvních stran v případě, že druhá smluvní 
strana bude porušovat povinnosti stanovené jí touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Odstoupení od smlouvy musí být písemné, odůvodněné a je účinné okamžikem jeho doručení 
druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že odstoupení od smlouvy bylo 
doručeno druhé smluvní straně třetím dnem po jeho odeslání. Předčasné ukončení platnosti 
této smlouvy je rovněž možné na základě výpovědi jednou ze smluvních stran se sedmidenní 
výpovědní dobou. Výpověď musí být písemná, není třeba ji odůvodňovat, výpovědní doba 
začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Tato smlouva může být doplňována či měněna pouze na základě písemných dodatků, 

akceptovaných oběma smluvními stranami. 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom. 
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, vážnou 

a úplnou vůli, prostou omylů, a že tuto smlouvu neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
podpisy. 

 
 
 
Za vypůjčitele:  Za půjčitele: 

V _________________  V Praze 

dne: _________________  dne: _________________ 

 

 

 

 

 

  

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

  

Ing. Ladislav Eliáš 

jednatel 

Blue step spol. s r.o. 

 


