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SMLOUVA O VÝPŮJČCE 

Uzavřená podle ustanovení § 2193 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v 

platném znění mezi následujícími smluvními stranami:  

I. Půjčitel:  

Ostravská univerzita, 

se sídlem: Dvořáková 7, 701 03 Ostrava  

IČ: 61988987  

zastoupená kvestorem/kvestorskou OU  

a  

II. Vypůjčitel: …………………………………………………………………………………. 

Bytem ………………………………………………………………………………………….. 

ID OU: ....................  

1. Uzavřením této smlouvy přenechává půjčitel prostřednictvím Centra Pyramida 

Ostravské univerzity v Ostravě (CP OU) vypůjčiteli k dočasnému užívání předmět 

výpůjčky, níže specifikovaný. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky za 

dodržení níže stanovených podmínek.  

2. Výpůjčka je bezplatná.  

3. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky opatrovat s náležitou péčí a dbát, s 

přihlédnutím k jeho povaze, aby na něm nevznikla škoda. Vypůjčitel se zavazuje 

chránit předmět výpůjčky před ztrátou a odcizením.  

4. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat tak, aby při tom nebyla porušena 

práva třetích osob, zejména práva autorská.  

5. Výpůjční lhůta je stanovená na 1 měsíc ode dne uzavření této smlouvy. V případě 

pozdního vrácení předmětu výpůjčky sjednávají smluvní strany nárok půjčitele na 

smluvní pokutu ve výši 25,- Kč/kalendářní den až do dne vrácení. Tímto 

ujednáním není dotčen nárok půjčitele na náhradu škody. 

6. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky vrátit OU v Centru Pyramida, kde byla 

uzavřena tato smlouva, a to v plně funkčním stavu, s příslušenstvím a s 

vymazaným obsahem. Zaměstnanec Centra Pyramida za přítomnosti vypůjčitele 

ověří funkčnost předmětu výpůjčky.  

7. Pokud vypůjčitel předmět výpůjčky nevrátí ani 30 dní po stanovené výpůjční době, 

je půjčitel oprávněn domáhat se vrácení předmětu výpůjčky či nároku na náhradu 

škody prostřednictvím místně a věcně příslušného soudu. 
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8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud vypůjčitel vrátí předmět výpůjčky 

ve stavu, ve kterém dále nemůže sloužit svému účelu, má půjčitel nárok na 

náhradu škody. 

9. Pokud vypůjčitel nevrátí některou z části předmětu výpůjčky tj. jeho příslušenství, 

má půjčitel nárok na náhradu škody.  

10. Půjčitel je oprávněn domáhat se předčasného vrácení předmětu výpůjčky, 

nebudou-li dodrženy podmínky výpůjčky, vyskytnou-li se vážné provozní 

překážky, které znemožní další vypůjčení majetku, nebo potřebuje-li věc 

nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření smlouvy předvídat. 

Vypůjčitel je povinen Předmět výpůjčky vrátit, jakmile jej nepotřebuje, nejpozději 

však do stanovené doby výpůjčky. 

11. Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí a občanským zákoníkem ve znění 

účinném ke dni podpisu této smlouvy.  

12. Tato smlouva vzniká ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno dostane uživatel a 

druhé zůstává uloženo v CP OU.  

 

Předmět výpůjčky: 

 

ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ:  

Název a typ zařízení ………………………………………………………………………… 

Inventární číslo .................................................. Seznam příslušenství: USB kabel, 

nabíječka, obal, flash disk  

 

Čárový kód ………………………………………… Pořizovací cena: ………  

 

 

V Ostravě dne ……………………………………… 

podpis zaměstnance Centra Pyramida ……………………………. 

podpis vypůjčitele ………………………………….  

 

Předmět výpůjčky vrácen bez vad dne ………………………….  

podpis zaměstnance Centra Pyramida …………………………. 

 

 


