
SMLOUVA O VÝPŮJČCE 

(§ 2193 NOZ) 
 

Praefect Manufactory, s.r.o. 
Se sídlem: Bobrová 158, 592 55 Bobrová 
IČ: 29271479, DIČ: CZ29271479 
zapsána v obch. rejstříku vedeném KrS v Brně, odd. C, vl.č. 69770 
číslo účtu KB a.s. , 43-9122710247/0100  
zastoupená: Mgr. Janem Vašákem, prokurista společnosti 
 
(dále jen jako „půjčitel“ na straně jedné) 
 
a 
 
Pan/paní: ……......................... 
Bytem ............................…….. 
datum narození ..............................…… 
číslo OP………………………………. 
e-mail……………………. 
telefon…………………………. 
 
(dále jen jako „vypůjčitel“ na straně druhé) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o výpůjčce dle ust. § 2193 a násl. 
občanského zákoníku: 
  

I. 
Půjčitel předně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem ……………………………..  

 
II. 

Půjčitel tímto přenechává bezúplatně vypůjčiteli věc specifikovanou v článku I. této smlouvy k 
užívání, a to od …....... do ……... Účelem užívání věci je testování wakeboardů a 
kiteboardů.   

 
III. 

Vypůjčitel má právo věc vrátit předčasně. Kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže 
věc vrátit bez jeho souhlasu. Půjčitel se nemůže domáhat předčasného vrácení věci, ledaže 
by vypůjčitel užíval předmět smlouvy v rozporu s touto smlouvou. 

 
IV. 

Vypůjčitel je povinen nahradit půjčiteli veškeré škody na věci, ledaže prokáže, že věc užíval 
způsobem přiměřeným její povaze. Obvyklé náklady spojené s užíváním věci nese vypůjčitel 
ze svého. Za obvyklé náklady spojené s užíváním se považují: u Wakeboardu – běžné 
opotřebení při jízdě po překážkách a skocích ve Wakeparku. U Kiteboardu běžné opotřebení 
ze startu z mělké vody. Při potřebě mimořádných nákladů může vypůjčitel věc předat 
půjčiteli, aby je vynaložil sám. Nechce-li nebo nemůže-li tak půjčitel učinit a vynaloží-li 
mimořádné náklady v nezbytném rozsahu sám vypůjčitel, náleží mu náhrada jako 
nepřikázanému jednateli. 

 
V. 

Vypůjčitel bere na vědomí, že k užívání věci třetí osobou je třeba předchozí písemný souhlas 
půjčitele. Dovolí-li vypůjčitel užívání věci třetí osobu bez souhlasu půjčitele, je povinen 
nahradit mu škodu z toho vzniklou, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 



 
VI. 

Pokud dojde ke ztrátě věci vinou vypůjčitele a ten za ni poskytne půjčiteli náhradu a 

následně se věc nalezne, nenabyde tím právo vypůjčitele si věc ponechat proti vůli půjčitele, 

nýbrž je povinen půjčiteli věc vrátit proti vrácení náhrady. 

 

  

 

V …......................… dne……................ 

  

 

 

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


