
Smlouva o výpůjčce  a  smlouva darovací  č. 

uzavřená dle § 2193 až § 2200 a § 2055 a násl.  občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném
znění

Město Telč

se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 

zastoupený: Mgr. Romanem Fabešem - starostou města 

IČ: 00286745

DIČ: CZ00286745
Bankovní spojení: 1466015399/0800

Česká spořitelna a.s, pobočka Jihlava

(dále jen „Půjčitel“ nebo „Dárce“)

pan/paní:                                                  

nar: ................................................................

trvale bytem:

město  …………….............................

číslo popisné  ………..........................

PSČ  …………..............................…..

            telefon  ………….…….......................

            e-mail ..................................................

Vlastník (spoluvlastník/uživatel) domu (pozemku), kde bude předmět výpůjčky umístěn:

ulice ....................................... čp. ......................... 588 56 Telč - ..................................................

Parcelní číslo zahrady: …………………………..

(dále jen „Vypůjčitel“ nebo „Obdarovaný“) 



I.

1. Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem kompostéru ve specifikaci uvedené v příloze č.
1 této smlouvy (dále jako „předmět výpůjčky“).

2. Půjčitel přenechává předmět výpůjčky vypůjčiteli na dobu určitou, a to ode dne podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami do 31.12.2021.

3. Účel výpůjčky - ukládání výhradně biologicky rozložitelného odpadu v souladu s podmínkami
této smlouvy.

4. Vypůjčitel se zavazuje po dobu účinnosti smlouvy:
- využívat předmět výpůjčky výhradně ve městě Telči řádně k ukládání výlučně biologicky

rozložitelného odpadu.

5.  Vypůjčitel  předmět  výpůjčky  přebírá  fyzicky  od  půjčitele  při  uzavření  této  smlouvy  a
podpisem smlouvy potvrzuje, že předmět výpůjčky převzal ve stavu způsobilém ke smluvenému
užívání.

6. Výpůjčitel se zavazuje předmět  výpůjčky užívat po dobu platnosti dohody nepřetržitě,  a to
výhradně ve městě  Telči, a to:
-  na pozemku, který se nachází u čísla popisného (je-li u budovy)  ……………………..……..  v
obci a katastrálním území:  Telč,  který výpůjčitel  oprávněně  užívá
-  v  případě,  že  není  v  sousedství  budovy,  kterou  výpůjčitel  užívá,  pak  na  pozemku  parc.
č. ......................... v obci a k.ú. Telč, oprávněně výpůjčitelem užívaném. 

7. Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání třetím osobám. Poruší-li tuto
povinnost, je půjčitel oprávněn požadovat okamžité vrácení předmětu výpůjčky. 

8. Po dobu účinnosti této smlouvy je vypůjčitel povinen na vyžádání umožnit  půjčiteli  a jím
pověřeným osobám fyzickou kontrolu předmětu výpůjčky.

II.

1. Veškeré náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky zajistí vypůjčitel.

2. Veškeré škody či ujmy na zdraví vypůjčiteli či třetím osobám způsobené užíváním předmětu
výpůjčky nese ve svých nákladech a zodpovědnosti vypůjčitel.

3. Smlouva o výpůjčce může být skončena dohodou obou smluvních stran ke kterémukoliv datu a
dále:

3.1. ze strany půjčitele - písemným odstoupením od smlouvy, přičemž odstoupení je účinné
okamžikem jeho doručení vypůjčiteli. V případě, že se vrátí zpět písemnost zasílaná formou
poštovní přepravy jako nedoručená, má se za to, že byla doručena 3. den následující po dni
jejího předání půjčitelem k poštovní přepravě:

a) nastanou-li okolnosti, které nemohl půjčitel při vzniku smlouvy rozumně předpokládat,

b) pokud půjčitel zjistí, že vypůjčitel předmět výpůjčky neužívá řádně v souladu s účelem a
podmínkami této smlouvy,



c) pokud vypůjčitel přenechal předmět výpůjčky nebo jeho část třetí osobě bez výslovného
souhlasu půjčitele,

d) pokud vypůjčitel uvedl ve smlouvě nepravdivé údaje.

3.2. ze strany vypůjčitele:

a) fyzickým vrácením předmětu výpůjčky v nepoškozeném stavu vypůjčitelem půjčiteli, a
to i bez udání důvodu.

4. V případě  skončení smlouvy (s výjimkou 3.2. a této smlouvy) je vypůjčitel povinen vrátit
předmět  smlouvy půjčiteli  do 14 dnů  ode dne skončení této smlouvy. V případě  prodlení
vypůjčitele s  vrácením předmětu  výpůjčky je  vypůjčitel  povinen uhradit  půjčiteli  smluvní
pokutu ve výši 4000,-- Kč (slovy Čtyřitisíce korun českých) na základě písemného vyčíslení
smluvní pokuty, které vypůjčiteli půjčitel zašle. V případě, že se vrátí zpět písemnost zasílaná
formou poštovní přepravy jako nedoručená, má se za to, že byla doručena 3. den následující
po  dni  jejího  předání  půjčitelem  k  poštovní  přepravě.  Smluvní  pokutu  sjednanou  touto
smlouvou je vypůjčitel povinen uhradit půjčiteli nezávisle na tom, zda a v jaké výši mu v této
souvislosti  vznikne  škoda,  kterou  lze  vymáhat  samostatně,  tzn.  smluvní  pokuta  se
nezapočítává  na  náhradu  případně  vzniklé  škody.  Půjčitel  se  vzájemnou  dohodou  s
vypůjčitelem může sankce vzdát, i když na ni vznikne smluvní nárok. Obě smluvní strany
dále prohlašují,  že považují  výši  smluvní pokuty dle této smlouvy za přiměřenou povaze
plnění dle této smlouvy.

III.

1. Vypůjčitel podpisem této smlouvy zároveň prohlašuje, že souhlasí s tím, aby půjčitel jako
správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v
platném znění (dále také jako „správce“) zpracovával vypůjčitelem, jako subjektem údajů,
poskytnuté osobní údaje obsažené v této smlouvě, a to pro účely:

1.1.  evidence vydaných kompostérů

1.2.  evidence systému nakládání s odpady ve městě Telči

1.3.  zasílání aktuálních informací z oblasti odpadového hospodářství ve městě Telči. 

2. Vypůjčitel výše konkretizovaný souhlas uděluje na dobu neurčitou.

3. Vypůjčitel  dále  prohlašuje,  že  osobní  údaje  poskytnuté ke zpracování  jsou pravdivé a
přesné. Jakoukoliv jejich změnu se zavazuje bez zbytečného odkladu správci sdělit.

4. Dále  vypůjčitel  výslovně  souhlasí,  aby  správce  poskytl  jeho  osobní  údaje  dalším
zpracovatelům osobních údajů, a to pro účely uvedené v článku III. odst. 1. této smlouvy.

5. Vypůjčitel  prohlašuje,  že  byl  ve  smyslu  ustanovení  §  11  č.  101/2000 Sb.,  o  ochraně
osobních údajů v platném znění  informován o zpracování jeho osobních údajů pro výše
uvedené účely, jakož i o jeho právech souvisejících se zpracováním osobních údajů.



IV. 

Vypůjčitel je povinen při podpisu této smlouvy uhradit půjčiteli jistotu ve výši 380 Kč (slovy
Třistaosmdesát  korun  českých).  V případě  ukončení  smlouvy dohodou  obou  smluvních  stran
nebo dle článku  II/3.1.a  nebo dle článku  II/3.2 této smlouvy bude jistota vypůjčiteli vrácena, a
to  pouze  v případě  předchozího  vrácení  předmětu  smlouvy  půjčiteli  v nepoškozeném  stavu.
Vypůjčitel nemá právo na úhradu úroků z jistoty od data jejího poskytnutí do data jejího vrácení. 

V případě, že nedojde ke skončení smlouvy o výpůjčce v době její účinnosti, (tj. ode dne podpisu
oběma  smluvními  stranami  do  31.12.2021),  dnem  1.1.2022  přenechává  půjčitel  (na  straně
„dárce“) vypůjčiteli (na straně „obdarovaného“) předmět výpůjčky specifikovaný v příloze č. 1
této smlouvy bezplatně do vlastnictví vypůjčitele a ten jej přijímá v technickém stavu, ve kterém
se bude nacházet. V tomto případě již nemá Vypůjčitel nárok na vrácení jistoty.

V.

1. Právní  vztahy  touto  smlouvou  neupravené  se  řídí  zák.  č.  89/2012  Sb.  občanským
zákoníkem v platném znění.

2. Smluvní strany shodně  prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Změny  a  doplňky  této  smlouvy  lze  činit  pouze  písemně  číslovanými  dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami na jedné listině. 

4. Smlouva o výpůjčce a smlouva darovací  byla sepsána ve třech vyhotoveních,  z  nichž
obdrží 2 exempláře půjčitel a 1 vypůjčitel.

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

podpis půjčitele  …..……………….......

podpis vypůjčitele  ….………......…….


