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2.8  Výpůjčka

Výpůjčka je v NOZ systematicky zařazena v dílu pojednávajícím o přenechá-

ní věci k užití jinému. 

Podstatnými náležitostmi smlouvy o výpůjčce jsou:

 Přesné určení nezuživatelné věci, která je předmětem výpůjčky. Věc musí 

být půjčitelem předána ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

 Závazek půjčitele přenechat věc vypůjčiteli bezplatně k dočasnému užívání.

 Určení doby, po kterou je vypůjčitel oprávněn věc užívat. Jakmile vypůjči-

tel věc nepotřebuje, je povinen ji vrátit; může si ji však ponechat, i když ji 

už fakticky neužívá, a to nejpozději do konce sjednané doby zapůjčení.

Nedochází zde k převodu vlastnického práva k věci na jiného. Uživatel má 

pouze oprávnění věc užívat. Smlouvou o výpůjčce půjčitel (vlastník věci) pře-

nechává vypůjčiteli („uživateli“) nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umož-

nit její bezplatné dočasné užívání. Pojmovými znaky výpůjčky jsou tedy do-

časnost a bezúplatnost. Ve smlouvě může být také sjednán účel užívání věci. 

Předmětem výpůjčky může být jak věc nemovitá (pozemek, stavba, bytová 

jednotka), tak movitá.

Forma smlouvy není stanovena.

2.8.1  Smlouva o výpůjčce

VZOR

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

Jonáš Karda

trvale bytem Svojsíkova alej 15, 396 25 Choceň

RČ: 691212/6666

jako půjčitel na straně jedné

Klub přátel informačních technologií, z. s.

se sídlem Mírová 369/2, 396 25 Choceň

IČ: 691 255 44

jednající prostřednictvím Bc. Jana Suchého, prezidenta spolku

jako vypůjčitel na straně druhé

§ 2193 

a násl. NOZ
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uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2193 a násl. 
občanského zákoníku tuto smlouvu o výpůjčce:

I.

Půjčitel na základě této smlouvy přenechává vypůjčiteli k bezplatnému 
dočasnému užívání osobní počítač značky Sčot MTH 12, výrobní číslo 
1111111. Společně s ním i příslušenství: monitor Kuk 17“, klávesnici, myš, 
tiskárnu Tlač 11. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou do 31. 12. 2015.

II.

Vypůjčitel je oprávněn využívat počítač s příslušenstvím pro svoji hlavní 
činnost uvedenou ve stanovách spolku, přičemž je povinen jej chránit před 
poškozením, ztrátou nebo zničením. Po dobu používání ponese veškeré 
náklady spojené s jeho využíváním včetně nákladů na údržbu a spotřeb-
ní materiál. Vypůčitel není oprávněn věc přenechat jiné osobě bez svolení 
půjčitele. 

III.

Vypůjčitel je povinen počítač s příslušenstvím vrátit půjčiteli, jakmile jej ne-
bude potřebovat, nejpozději však 31. 12. 2015 do bytu půjčitele ve stavu, 
v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 

IV.

Podpisem této smlouvy smluvní strany potvrzují předání a převzetí půjče-
ných věcí specifi kovaných v čl. I této smlouvy, stejně tak jako skutečnost, 
že tyto věci byly předány ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Půjčitel 
seznámil vypůjčitele s návodem k používání.

V.

Smluvní strany si smlouvu přečetly a na důkaz svého souhlasu s celým jejím 
obsahem připojují své podpisy.

V Chocni dne 21. 5. 2014 V Chocni dne 23. 5. 2014

Jonáš Karda Jan Suchý
půjčitel za vypůjčitele



92

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V PRAXI

2.8.2 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce

VZOR

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O VÝPŮJČCE

Jonáš Karda

trvale bytem Svojsíkova alej 15, 396 25 Choceň

RČ: 691212/6666

jako půjčitel na straně jedné

Klub přátel informačních technologií, z. s.

se sídlem Mírová 369/2, 396 25 Choceň

IČ: 691 255 44

jednající prostřednictvím Bc. Jana Suchého, prezidenta spolku

jako vypůjčitel na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2014 smlouvu o výpůjčce, jejímž před-
mětem bylo užívání osobního počítače značky Sčot MTH 12, výrobní číslo 
1111111, a společně s ním i příslušenství: monitor Kuk 17“, klávesnici, myš, 
tiskárnu Tlač 11.

Smluvní strany se dohodly na ukončení výše uvedené smlouvy o výpůjčce 
ke dni 31. 3. 2015.

V Chocni dne 2. 3. 2015 V Chocni dne 2. 3. 2015

Jonáš Karda Jan Suchý
půjčitel za vypůjčitele

2.9 Nájem

Nájem je klasickým smluvním typem zařazeným v dílu NOZ pojednávajícím 

o přenechání věci k užití jinému. Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje 

přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to 

pronajímateli nájemné. 

Podstatnými náležitostmi nájemní smlouvy jsou:

 označení věci,

 závazek pronajímatele přenechat nájemci věc,

 dočasnost užívání,

 úplatnost (závazek nájemce platit nájemné).

§ 2201 

a násl. NOZ


