
SMLOUVA O VÝPŮJČCE VĚCI

(§ 2193 NOZ)
***

Nadační fond Harmonie
Zastoupený: Milada Cholujová, statutární zástupce
Lázeňská 11
118 00 Praha 1
IČO: 289 517 60
DIČ: CZ 289 517 60
 (dále jen jako NFH)

a

Jméno rodiče/zákonného zástupce: 
Jméno dítěte:
Bytem 
Tel.:
e-mail:
(dále jen jako „vypůjčitel“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o výpůjčce hudebního nástroje a příslušenství
I.

Předmět smlouvy

1. NFH přenechává dnešním dnem vypůjčiteli, hudební nástroj a příslušenství: housle (smyčec, pavouk, obal),
viola (smyčec, pavouk, obal), violoncello (smyčec, obal, podložka bodce) číslo: …….. ve stavu způsobilém k
řádnému užívání. 

2. Vypůjčitel se seznámil se stavem hudebního nástroje, při čemž obě smluvní strany konstatují, že předmět
výpůjčky  je  předáván  ve  stavu  …………………………………………………………   a
vykazuje tyto vady…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

3. Vypůjčitel je na základě této smlouvy po dohodnutou dobu oprávněn hudební nástroj bezplatně užívat, a to
výhradně pro osobní zdokonalování se ve hře na tento hudební nástroj.

4. Obvyklé náklady spojené s užíváním věci nese vypůjčitel ze svého. Za obvyklé náklady spojené s užíváním
se považují: nákup kalafuny. 

5. Pokud dojde ke ztrátě  hudebního nástroje  /příslušenství  vinou vypůjčitele,  ten je  povinen uhradit  celou
částku za nákup nového nástroje/příslušenství. Hodnota nástroje včetně příslušenství: housle: Kč 7 500,-; viola:
Kč 7 500,-; violoncello: Kč 15 000,-.

6. Vypůjčitel je povinen hudební nástroj/příslušenství chránit před poškozením, ztrátou a zničením. 

7. Uživatel  je  povinen uhradit  mimořádné náklady,  které  mohou vzniknout  užíváním nástroje/příslušenství
v čase výpůjčky (oprava poškození.).  Není však oprávněn jakkoli nástroj/příslušenství sám opravovat, nebo
zajistit opravu u jiného než NFH určeného houslaře.



II.
Prohlášení vypůjčitele

1. Uživatel  podpisem této smlouvy potvrzuje  převzetí  hudebního nástroje  s  příslušenstvím a potvrzuje,  že
hudební  nástroj  je  bez  viditelných,  či  jiných  zjevných  vad  (výše  uvedených)  a  je  obeznámen  se  stavem
hudebního nástroje. 

2. Vypůjčitel není oprávněn přenechat hudební nástroj k užívání jinému.

3. Vypůjčitel prohlašuje, že byl NFH poučen o tom, jak hudební nástroj a příslušenství užívat a pečovat o něj. 

4. Vypůjčitel  se  zavazuje  bez  prodlení  nahlásit  NFH  vzniklou  škodu  na  hudebním  nástroji,  či  jeho
příslušenství, nezajišťovat opravy, avšak způsobenou škodu v plné výši uhradit.

III.
Doba a místo plnění

1. Výpůjčka je sjednána na dobu od ……………  po dobu trvání přihlášení dítěte do orchestru/přípravky.
Vrácení výpůjčky je sjednáno na den ukončení účasti dítěte v orchestru/ v přípravce, resp. na den odhlášení
dítěte z orchestru/ z přípravky.

IV.
1. Vypůjčitel se zavazuje vrátit hudební nástroj i s příslušenstvím NFH do kanceláře (adresa uvedené v úvodu

smlouvy) nejpozději do 5ti dnů ode dne odhlášení dítěte z orchestru/ z přípravky. Vrácení hudebního nástroje i
s příslušenstvím bude stvrzeno podepsáním předávacího protokolu.

2. V případě prodlení s vrácením předmětu výpůjčky zaplatí vypůjčitel smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za
každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na případnou náhradu škody.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po

jednom.
3. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují,  že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem bezvýhradně

souhlasí a na důkaz této své svobodné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne  ………………….2018

…………………. ………………

Půjčitel, NFH Vypůjčitel      


