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SMLOUVA O VÝPŮJČE 
uzavřená podle ustanovení § 659 a následné Občanského zákoníku  

I. 
Smluvní strany 

Půjčitel:  Konzervatoř Brno                         tř. 
Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno 
IČO: 62157213 DIČ: CZ 62157213 
Zastoupený: MgA. Pavlem Maňáskem, ředitel Konzervatoře Brno 

Vypůjčitel:  jméno a příjmení studenta nebo zák. zástupce:  ..............................................................................................  

bytem:......................................................................................................................................................... 

narozen:……………………......................................................................................................................... 

 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Půjčitel přenechává na základě této smlouvy vypůjčiteli hudební nástroj pro studijní účely. 

Hudební nástroj a výrobní číslo .............................................................................................................................. 

Inventární číslo, ev. jméno majitele (IM,DM,OE)  ................................................................................................... 

Příslušenství ........................................................................................................................................................... 

Stav nástroje při převzetí ........................................................................................................................................ 

2. Vypůjčitel je oprávněn výše uvedený hudební nástroj řádně užívat, je povinen tento chránit před poškozením, ztrátou či 
zničením a nesmí jej přenechat k užívání třetím osobám. 

3. Vypůjčitel je povinen hudební nástroj vrátit, jakmile jej nebude potřebovat nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení. 
Pokud vypůjčitel neužívá věc řádně nebo v rozporu s účelem, kterému slouží, je povinen jej na základě výzvy půjčitele 
neprodleně vrátit (nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce po doručení výzvy). 

4. Předmětný hudební nástroj bude umístěn v místě bydliště půjčitele. 

5. Náklady související s provozem a případnou opravou, která byla způsobena špatným používáním hudebního nástroje a náklady 
na jeho dopravu nese vypůjčitel. 

6. Nájem nástroje činí ................................ Kč měsíčně. 

7. Další ujednání Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a její účinnost lze ukončit kdykoliv dohodou smluvních stran 

nebo způsobem podle čl.11. odst.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky, které budou takto výslovně označeny, 
budou mít písemnou formu a budou podepsány oběma smluvními stranami. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, 
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními 
obecně platných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem. 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že jí rozumí a stvrzují svým podpisem, že souhlasí s jejím obsahem.  

.............................................................................                   ....................................................................... 
student nebo zákonný zástupce (vypůjčitel)    ředitel Konzervatoře, Brno (půjčitel) 
 
 

..................................................................... 
souhlas správce sbírky hudebních nástrojů 

nástroj byl předán dne:  ...............................................................  nástroj byl vrácen dne: .................................................. 

 


