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

ve znění pozdějších předpisů
 

I. Smluvní strany 
 
MEDICA Třinec, z.ú. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Sídlo: Konská 63, Třinec, 739 61
IČO: 05115841 
Zastoupena: Ing. Andrea Szymeczek, MBA, ředitelka
Bankovní spojení: 2001834268/2010
(dále jen „půjčitel“) 
 
a  
 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………………………………………………..
Adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………….
(dále jen „vypůjčitel“) 
 
uzavřeli tuto smlouvu o výpůjčce.
 

II. Předmět smlouvy 
 
Níže uvedeného dne půjčil půjčitel
Název: …………………………………………………………………
Inventární číslo: ………………………………………………………………………………… 
(dále jen „předmět výpůjčky"). 
 
Půjčitel touto smlouvou přenechává 
a to za dále sjednaných podmínek. Vypůjčitel je povinen uhradit vratnou kauci při podpisu smlouvy ve 
výši dle přílohy č. 2 Předávací protokol.
 
Vratná kauce bude vrácena při ukončení nájemní 
pomůcka pronajímateli odevzdána funkční, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném 
užívání. 
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Smlouva o výpůjčce 

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

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka
: Konská 63, Třinec, 739 61 

: Ing. Andrea Szymeczek, MBA, ředitelka 
2001834268/2010 

……………………………………………………………………  
Datum narození: …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

smlouvu o výpůjčce. 

půjčitel vypůjčiteli: 
Název: ……………………………………………………………………………………………….  
Inventární číslo: …………………………………………………………………………………  

  

Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky k dočasnému 
a to za dále sjednaných podmínek. Vypůjčitel je povinen uhradit vratnou kauci při podpisu smlouvy ve 
výši dle přílohy č. 2 Předávací protokol. 

Vratná kauce bude vrácena při ukončení nájemní smlouvy v plné výši, bude-li pronajímaná zdravotní 
pomůcka pronajímateli odevzdána funkční, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném 
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uzavřená podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
zákoník“) 

, spisová značka U 168 

vypůjčiteli předmět výpůjčky k dočasnému bezplatnému užívání,  
a to za dále sjednaných podmínek. Vypůjčitel je povinen uhradit vratnou kauci při podpisu smlouvy ve 

li pronajímaná zdravotní 
pomůcka pronajímateli odevzdána funkční, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném 
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K předání předmětu výpůjčky došlo na adrese Konská 197, Třinec, 739 61. Rovněž na této adrese bude 
předmět výpůjčky vrácen půjčiteli.
 
Před podpisem smlouvy došlo k předvedení funkčnosti předmětu výpůjčky. Vypůjčitel tímto 
potvrzuje převzetí předmětu výpůjčky ve stavu plně způsobilém k užívání.

 
III. Doba výpůjčky 

 
Doba trvání výpůjčky se sjednává na dobu určitou v
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 
 
Vypůjčitel je povinen vrátit předmět výpůjčky nejpozději do …........................................, 
splnění účelu, pro který byla věc vypůjčena. 
 
Půjčitel je oprávněn domáhat se předčasného vrácení předmětu výpůjčky, užije
výpůjčky v rozporu s touto smlouvou, nebo dojde
 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran
 
Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky výhradně osobně. 
k užívání věci třetí osobou je třeba předchozí písemný souhlas půjčitele. Dovolí
věci třetí osobu bez souhlasu půjčitele, je povinen nahradit mu škodu
škodě došlo i jinak. 
 
Vypůjčitel je povinen používat předmět výpůjčky řádně, tj. k účelům, pro které je určen, provádět jeho 
běžnou údržbu a chránit jej před poškozením, krádeží nebo zničením. Nedílnou součástí smlouvy je 
Výpůjční řád, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.
 
Vypůjčitel umožní pracovníkům půjčitele na jejich požádání přístup k předmětu výpůjčky za účelem 
provedení jeho kontroly, kontroly funkčnosti a jeho správného užívání.
 
O předání a převzetí předmětu výpůjčky
smluvními stranami podepsán současně s předáním předmětu výpůjčky. Předávací protokol je Přílohou 
č. 2 této smlouvy. 
 

V. Závěrečná ustanovení 
 
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá 
nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
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předání předmětu výpůjčky došlo na adrese Konská 197, Třinec, 739 61. Rovněž na této adrese bude 
výpůjčky vrácen půjčiteli. 

Před podpisem smlouvy došlo k předvedení funkčnosti předmětu výpůjčky. Vypůjčitel tímto 
potvrzuje převzetí předmětu výpůjčky ve stavu plně způsobilém k užívání. 

Doba trvání výpůjčky se sjednává na dobu určitou v délce trvání max. 3 měsíce a s účinností od data 
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.  

Vypůjčitel je povinen vrátit předmět výpůjčky nejpozději do …........................................, 
splnění účelu, pro který byla věc vypůjčena.  

Půjčitel je oprávněn domáhat se předčasného vrácení předmětu výpůjčky, užije
výpůjčky v rozporu s touto smlouvou, nebo dojde-li k poškození předmětu výpůjčky.

Práva a povinnosti smluvních stran 

je povinen užívat předmět výpůjčky výhradně osobně. Vypůjčitel bere na vědomí, že 
k užívání věci třetí osobou je třeba předchozí písemný souhlas půjčitele. Dovolí
věci třetí osobu bez souhlasu půjčitele, je povinen nahradit mu škodu z toho vzniklou, ledaže by ke 

Vypůjčitel je povinen používat předmět výpůjčky řádně, tj. k účelům, pro které je určen, provádět jeho 
běžnou údržbu a chránit jej před poškozením, krádeží nebo zničením. Nedílnou součástí smlouvy je 

ůjční řád, který je Přílohou č. 1 této smlouvy. 

Vypůjčitel umožní pracovníkům půjčitele na jejich požádání přístup k předmětu výpůjčky za účelem 
provedení jeho kontroly, kontroly funkčnosti a jeho správného užívání. 

O předání a převzetí předmětu výpůjčky vypůjčiteli bude sepsán předávací protokol, který bude 
smluvními stranami podepsán současně s předáním předmětu výpůjčky. Předávací protokol je Přílohou 

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Tato smlouva 
nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, 
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
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předání předmětu výpůjčky došlo na adrese Konská 197, Třinec, 739 61. Rovněž na této adrese bude 

Před podpisem smlouvy došlo k předvedení funkčnosti předmětu výpůjčky. Vypůjčitel tímto 

délce trvání max. 3 měsíce a s účinností od data 

Vypůjčitel je povinen vrátit předmět výpůjčky nejpozději do …........................................, nebo dříve po 

Půjčitel je oprávněn domáhat se předčasného vrácení předmětu výpůjčky, užije-li vypůjčitel předmět 
li k poškození předmětu výpůjčky. 

Vypůjčitel bere na vědomí, že  
k užívání věci třetí osobou je třeba předchozí písemný souhlas půjčitele. Dovolí-li vypůjčitel užívání 

z toho vzniklou, ledaže by ke 

Vypůjčitel je povinen používat předmět výpůjčky řádně, tj. k účelům, pro které je určen, provádět jeho 
běžnou údržbu a chránit jej před poškozením, krádeží nebo zničením. Nedílnou součástí smlouvy je 

Vypůjčitel umožní pracovníkům půjčitele na jejich požádání přístup k předmětu výpůjčky za účelem 

vypůjčiteli bude sepsán předávací protokol, který bude 
smluvními stranami podepsán současně s předáním předmětu výpůjčky. Předávací protokol je Přílohou 

smluvní strana obdrží jedno. Tato smlouva 

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly,  
jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, 
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Podpisem smlouvy vypůjčitel uděluje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., v platném znění, 
a Nařízení EU 2016/679 (GDPR) souhlas se zpracováním, shromáždě
uvedených v této smlouvě v rozsahu nezbytném k vypůjčení předmětu výpůjčky. 
 
V Třinci dne: ……………………………… 
 
 
……………………………...........................                         ……………………………...........................
                       Půjčitel   
 

 

 

Příloha č. 1_Výpůjční řád 
Příloha č. 2_Předávací protokol 
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Podpisem smlouvy vypůjčitel uděluje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., v platném znění, 
a Nařízení EU 2016/679 (GDPR) souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním osobních údajů 
uvedených v této smlouvě v rozsahu nezbytném k vypůjčení předmětu výpůjčky. 

V Třinci dne: ………………………………  

……………………………...........................                         ……………………………...........................
                                           Vypůjčitel  
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Podpisem smlouvy vypůjčitel uděluje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., v platném znění,  
ním a uchováním osobních údajů 

uvedených v této smlouvě v rozsahu nezbytném k vypůjčení předmětu výpůjčky.  

……………………………...........................                         ……………………………........................... 


