
Dnes byla uzavřena

občanským sdružením Plzeňská zastávka o. s., se sídlem Plzeň 1 - Bolevec, Malý Bolevec E 1152, 
PSČ: 323 00, 
IČ: 01231502,
jednající …………………….. – členem rady sdružení

jako půjčitelem na straně jedné

a

……………………….., nar. ………….., bytem ………………………………….

jako vypůjčitelem na straně druhé

tato

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

I.

Plzeňská zastávka o. s. je výlučným vlastníkem knihy ………………., autora ……………., 
rok vydání ………., … vydání.

II.

Na základě této smlouvy přenechává půjčitel vypůjčiteli k bezplatnému užívání knihu 
uvedenou a popsanou v čl. I. této smlouvy, a to na dobu 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

Doba výpůjčky může být mezi smluvními stranami písemně prodloužena až na dobu šesti 
týdnů ode dne uzavření této smlouvy. O prodloužení výpůjčky může vypůjčitel požádat pouze 
tehdy, pokud o výpůjčku předmětné knihy nemá zájem další vypůjčitel či vypůjčitelé. 

Pro případ, že vypůjčitel nevrátí knihu uvedenou a popsanou v čl. I. této smlouvy ve lhůtě 
stanovené v čl. II. této smlouvy, popř. v prodloužené lhůtě, pokud tato byla smluvními stranami 
sjednána, bude vyzván k jejímu neprodlenému vydání. Půjčitel je oprávněn učinit výzvu k vydání 
knihy písemně prostřednictvím pošty, e-mailem či formou SMS. Nevrátí-li vypůjčitel knihu ani po 
třech výzvách učiněných půjčitelem, je půjčitel oprávněn domáhat se vydání knihy soudní cestou.

Pro případ, že vypůjčitel bude více 14 dní v prodlení s vrácením knihy uvedené a popsané 
v čl. I. této smlouvy, sjednávají smluvní strany povinnost vypůjčitele zaplatit půjčiteli smluvní 
pokutu ve výši 25,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se hradí od prvního dne 
prodlení vypůjčitele s vrácením této knihy. Takto sjednanou smluvní pokutu je vypůjčitel povinen 
hradit i tehdy, pokud nezavinil porušení povinnosti, pro kterou byla smluvní pokuta sjednána. 



Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě deseti dnů poté, co půjčitel vypůjčitele k úhradě smluvní pokuty 
vyzve.

III.

Vypůjčitel je oprávněn a povinen užívat knihu uvedenou a popsanou v čl. I. této smlouvy 
řádně a v souladu s obvyklým účelem, ke kterému slouží; je povinen chránit ji před poškozením, 
ztrátou nebo zničením. Vypůjčitel zejména nesmí zasahovat do textu knihy podtrháváním, 
zvýrazňováním, vpisováním poznámek či jiným způsobem.

Vypůjčitel nesmí knihu uvedenou a popsanou v čl. I. této smlouvy přenechat k užívání 
jinému. 

Vypůjčitel je povinen knihu uvedenou a popsanou v čl. I. této smlouvy vrátit ve stavu, 
v jakém ji převzal. Vypůjčitel je oprávněn od půjčitele požadovat potvrzení o vrácení knihy a 
půjčitel je povinen toto potvrzení vypůjčiteli na jeho žádost vystavit.

Pro případ, že dojde během doby, ve které má vypůjčitel knihu v držení, k poškození knihy, je 
vypůjčitel povinen půjčiteli hradit skutečně vynaložené náklady na uvedení knihy do původního 
stavu.

Pro případ, že dojde ke ztrátě, zničení či k takovému poškození knihy uvedené a popsané v čl. I. 
této smlouvy, že tato nemůže být dále užívána a musí být nahrazena jinou knihou, zavazuje se 
vypůjčitel:
do jednoho měsíce od skončení výpůjční doby obstarat pro půjčitele náhradní výtisk knihy uvedené 
a popsané v čl. I. této smlouvy, který svým stavem odpovídá stavu původně vypůjčené knihy, nebo
do jednoho měsíce zaplatit půjčiteli obvyklou cenu knihy uvedené a popsané v čl. I. této smlouvy a 
zároveň zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. Takto sjednanou smluvní pokutu je 
vypůjčitel povinen hradit i tehdy, pokud nezavinil porušení povinnosti, pro kterou je smluvní 
pokuta sjednána, tj. ztrátu, zničení či nadměrné poškození knihy. 

IV.

Tato smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom.

Tato smlouva je projevem pravé a skutečné vůle obou smluvních stran a je jako správná jimi 
podepsána.

V Plzni dne …………….



………………………………… ………………………………….
 Plzeňská zastávka o. s.


