
Smlouva o výpůjčce 
 

uzavřená dle § 2193 až § 2200 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném znění 

 
Smluvní strany 

1. Obec: Prackovice nad Labem 
Se sídlem obecního úřadu v: Prackovice n/L čp. 54 
IČO: 00264229 
za niž jedná starostka: Mgr. Andrea Svobodová Křešová 
(dále jen „Půjčitel“) 
        a  
  
2. Příjmení, jméno: 
trvale bytem:  
rodné číslo: 
 
(dále jen „Vypůjčitel“)  

 
ujednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o výpůjčce 

 podle §2193 až § 2200 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v následujícím znění 
 

Preambule 
Jelikož je půjčitel příjemcem dotace č. 152340034-SFŽP, ze dne 11.6.2015, s názvem 
„Systém sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro obec Prackovice nad 
Labem“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, kdy součástí tohoto projektu je i získání 
200 ks kompostérů pro domácí využití, přičemž udržitelnost tohoto projektu je 5 let od doby 
vydání RoPD (rozhodnutí o poskytnutí dotace), dohodly se smluvní strany na následujících 
podmínkách využití předmětu výpůjčky:  

 
čl. I 

Předmět smlouvy 
1) Půjčitel tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví: kompostér dřevěný 800l, a 
kompostér plastový 400l (dále jen „Předmět výpůjčky“). 
2) Půjčitel přenechává k bezplatnému užívání předmět výpůjčky vypůjčiteli na dobu pěti let 
od podpisu této smlouvy. Po uplynutí této lhůty bude vypůjčitel půjčitelem informován o 
dalším postupu. 
3) Vypůjčitel svým vlastnoručním podpisem stvrzuje zájem o předmět výpůjčky. 
4) Obě smluvní strany potvrzují, že předmětem výpůjčky je (nehodící se škrtněte): 
- kompostér dřevěný 800l 
- kompostér plastový 400l. 
Současně obě smluvní strany potvrzují převzetí brožury „Kompostování v domácích 
kompostérech“, která obsahuje postup užití předmětu výpůjčky. 

 
čl. II 

Práva a povinnosti vypůjčitele 
1) Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky výlučně sám, a to v souladu s jeho účelem, 
kterému obvykle slouží. Je povinen ho chránit před poškozením, ztrátou či zničením. V 



případě, že nastane nemožnost dalšího užití k jeho obvyklému určení, je vypůjčitel povinen 
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu půjčiteli oznámit.  
 
2) Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před dobou sjednanou v čl. I 
odst. 2) smlouvy, pokud zjistí, že vypůjčitel předmět výpůjčky neužívá řádně, v rozporu s 
účelem, kterému obvykle slouží, nebo v rozporu se smlouvou. 

 
3) Vypůjčitel má právo vrátit věc předčasně; kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, 
nemůže věc vrátit bez jeho souhlasu. 
 

čl. III 
Zánik závazku 

1) Nastanou- li okolnosti, které nemohl půjčitel při vzniku smlouvy rozumně předpokládat, 
může požadovat vrácení předmětu v přiměřené lhůtě.  
2) V případě předčasného ukončení smluvního vztahu, v případě uplynutí sjednané doby 
výpůjčky nebo odstoupení některé ze stran od smlouvy je vypůjčitel povinen předat předmět 
výpůjčky zpět půjčiteli. O vrácení předmětu výpůjčky sepíší obě strany písemný protokol, v 
němž zaznamenají stav předmětu výpůjčky, včetně případných nedostatků. Písemný protokol 
musí být podepsaný oběma smluvními stranami na jedné listině. 

 
čl. IV 

Různá ustanovení 
1) Přílohou této smlouvy je „Předávací protokol“, ve kterém je vypůjčitel povinen zakreslit 
umístění předmětu výpůjčky, a tento protokol podepsat při samotném předání předmětu 
výpůjčky. 
 
2) Vypůjčitel umožní půjčiteli 1x ročně fyzickou kontrolu předmětu výpůjčky, a to vždy 
nejpozději k 31.10. každého roku. 

 
čl. V 

Závěrečná ustanovení 
 1) Obě smluvní strany shodně 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 a za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
2) Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami na jedné listině. 
 
3) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. 
 
4) Podpisem této smlouvy vypůjčitel prohlašuje, že byl půjčitelem řádně poučen o tom, jak 
má věc užívat. 

 
Za půjčitele:        Za vypůjčitele: 
 
……………………………………      …………………………… 
 
V ………………………………… 
 
dne ……………………………….  	  


