
Univerzita Karlova  

(týká se Informačního, poradenského a sociálního centra) 

se sídlem: Ovocný trh 3/5, 116 36  Praha 1 

IČ: 00216208  

DIČ: CZ00216208 

zastoupená Mgr. Ludmilou Součkovou (vedoucí IPSC UK)  

         (dále jen „půjčitel“) 

 

a 

 

Jméno a příjmení:……………………………………………………………… 

Rodné číslo: ................................................ 

Číslo OP: ................................................... 

Bytem:  ...............................................................................  

                    (dále jen “vypůjčitel“) 

 

uzavírají tuto  

 

Smlouvu o výpůjčce 

podle § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

I. 

1. Vypůjčitel studuje na fakultě ……. . v …. ročníku studia         Bc.  -  Mgr.  -  NMgr.1 

2. Půjčitel je oprávněn v souladu s čl. 8 odst. 2 pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy  

v  Praze  registrovaných   Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. 3. 2000 pod 

č.j. 14 975/2000-30 svěřit studentovi Univerzity Karlovy v Praze majetek na základě této 

smlouvy. 

 

II. 

1. Půjčitel přenechává vypůjčiteli k bezplatnému dočasnému užívání: 

…………………………………………………………………………………… 

(dále jen „věc“) 

 

2. Půjčitel prohlašuje, že věc je ve stavu způsobilému k užívání podle této smlouvy.  

 

 

                                                 
1 Nehodící se škrtněte. 



III. 

1. Vypůjčitel je oprávněn užívat věc způsobem přiměřeným její povaze, tj. v souladu  

    s účelem, kterému věc slouží.  

2. Vypůjčitel není oprávněn věc přenechat jiné osobě. 

3. Vypůjčitel je povinen na výzvu půjčitele, předložit půjčiteli v jeho sídle věc ke kontrole 

vypůjčené věci, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy.  

 

IV. 

1. Vypůjčitel a půjčitel konstatují, že pravidla užívání věci jsou obecně známá, navíc 

vypůjčitel prohlašuje, že obdobnou věc již užíval. 

2. Vypůjčitel prohlašuje, že byl seznámen půjčitelem s pravidly užívání věci.  

 

 

V. 

 

1. Vypůjčitel nese ze svého obvyklé náklady spojené s užíváním věci.    

2.  V případě potřeby mimořádných nákladů (porucha, nefunkčnost věci) předá vypůjčitel 

půjčiteli věc k zajištění opravy.    

3. Vypůjčitel je povinen vypůjčenou věc chránit před poškozením, ztrátou a zničením. 

V případě poškození nebo zničení vypůjčené věci nebo její ztráty, je vypůjčitel povinen tuto 

skutečnost neprodleně ohlásit půjčiteli a nahradit mu vzniklou škodu.   

4. V případě, že věcí podle této smlouvy je počítačové zařízení, je vypůjčitel oprávněn 

instalovat na zařízení pouze legální software. Vypůjčitel není oprávněn jakkoliv zasahovat do 

hardwarového vybavení zařízení.   

VI. 

1. Výpůjčka věci podle čl. II. se sjednává na dobu určitou do………………… 

2. Vypůjčitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že mu půjčitel předává věc podle čl. II. 

3. Vypůjčitel je oprávněn vrátit věc před uplynutím sjednané doby v sídle půjčitele.  

 

 

VII. 

 

1. Účinnost této smlouvy  je vázána na podmínku, že vypůjčitel bude studentem půjčitele. Tato 

smlouva zanikne v případě přerušení či ukončení studia vypůjčitele, a to ke dni vzniku dané 

skutečnosti.   

2. Tato smlouva může být ukončena před uplynutím doby podle čl. VI. odstoupením půjčitele 

v případě, že vypůjčitel bude věc užívat v rozporu s čl. III. odst. 1, poruší-li povinnost  

stanovenou v čl. III. odst. 2 resp. čl. 5 odst. 4. Porušení těchto povinností je porušením smlouvy 

podstatným způsobem. Smlouva se ruší dnem doručení oznámení půjčitele o odstoupení od 

smlouvy.  

 

VIII. 

 

1. Věc podle čl. II. je vypůjčitel povinen vrátit den následující po dni, ke kterému skončila 

účinnost této smlouvy, a to v místě sídla půjčitele, nejpozději do ……. hodin. V případě, že 

smlouva bude ukončena v pátek, případně v den předcházející státnímu svátku, rozumí se 

následujícím dnem nejbližší pracovní den po tomto dni.    



 

2. Pro případ prodlení s vrácením věci sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 

50,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

   

IX. 

 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem této smlouvy oběma smluvními stranami. 

2. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž půjčitel obdrží 

dvě vyhotovení a vypůjčitel jedno vyhotovení. 

 

 

V Praze dne           V Praze dne  

 

půjčitel:       vypůjčitel:  

 

 

 

      Mgr. Ludmila Součková 

          vedoucí IPSC UK 

 


