SMLOUVA O VÝPŮJČCE Č. [●]
obchodní společnost
BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 – Libeň,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 227708
zastoupena jednatelem Bc. Michalem Schauhuberem, Ing. Filipem Čermákem
(dále jen „úvěrující“)
a
Varianta pro právnickou osobu
Obchodní firma: [●]
IČ: [●]
se sídlem: [●]
zápis: [●]
zastoupená: [●]
Varianta pro fyzickou osobu
Jméno a příjmení: [●]
RČ: [●]
Trvale bytem: [●]
Varianta pro manžele s nemovitostí v SMJ
Manželé
Jméno a příjmení: [●]
RČ: [●]
Trvale bytem: [●]
a
Jméno a příjmení: [●]
RČ: [●]
Trvale bytem: [●]
(dále jen „úvěr ovaný “)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Smlouvu o výpůjčce
1.

Úvodní ustanovení
1.1. Úvěrující uzavřel s Úvěrovaným dne …………….. smlouvu o úvěru číslo …………. (dále jen
„Smlouva o úvěru“).
1.2. Smluvní strany se dohodly na zajištění pohledávek Úvěrujícího vůči Úvěrovanému ze Smlouvy o
úvěru, smlouvy o zajišťovacím převodu práva a této smlouvy formou zajišťovacího převodu
vlastnického práva k movitým věcem ve vlastnictví Úvěrovaného, které jsou specifikovány
v Příloze č. 1 této smlouvy o výpůjčce (dále jen „Movité věci“). Za tím účelem smluvní strany
uzavřely smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movitým věcem č. ………….. ze
dne ……………… (dále jen „Smlouva o zajišťovacím převodu práva“).
1.3. Ke dni uzavření této smlouvy se Movité věci nachází v místě specifikovaném v Příloze č. 1.
1.4. Na základě Smlouvy o zajišťovacím převodu práva Úvěrovaný převedl vlastnické právo
k Movitým věcem na Úvěrujícího, a to k zajištění dluhů Úvěrujícího vůči Úvěrovanému
vymezených ve Smlouvě o úvěru, a ve smlouvě o zajišťovacím převodu práva (dále jen
„Zajišťované dluhy“).
1.5. Vzhledem k tomu, že účelem převodu vlastnického práva na Úvěrujícího je zajištění
Zajišťovaných dluhů a že Úvěrovaný má zájem Movité věci nadále užívat, dohodly se smluvní
strany na uzavření této smlouvy o výpůjčce v návaznosti na zajišťovací převod vlastnického
práva k Movitým věcem.

2.

Výpůjčka Movitých věci
2.1. Úvěrující přenechává Úvěrovanému k bezplatnému dočasnému užívání Movité věci
specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy.
2.2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, přenechává Úvěrující Movité věci k bezplatnému užívání
Úvěrovanému na dobu trvání zajišťovacího převodu vlastnického práva k Movitým věcem podle
Smlouvy o zajišťovacím převodu práva, nejdéle však do okamžiku, kdy se stane splatným celý
úvěr (dále jen „Úvěr“) podle Smlouvy o úvěru, příp. jeho zbývající část, čímž se rozumí i
zesplatnění Úvěru při odstoupení.
2.3. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy o výpůjčce
potvrdit si předání a převzetí Movitých věcí v návaznosti na předání a převzetí věcí podle
Smlouvy o zajišťovacím převodu práva. Movité věci proto zůstávají nadále v užívání
Úvěrovaného, nikoli však jako jejich vlastníka, nýbrž jako jejich vypůjčitele.
2.4. Úvěrovaný se zavazuje
a) užívat Movité věci jen běžným způsobem a výlučně pro svoji podnikatelskou činnost v rámci
svého podnikatelského oprávnění,
b) nepřenechat Movité věci, ani jejich část, do užívání jiné osobě bez předchozího písemného
souhlasu Úvěrujícího,
2.5. Úvěrující je oprávněn označit Věci převáděné k zajištění přenechané k užívání Poskytovateli
zajištění takovým způsobem, aby bylo zřejmé, že jejich vlastníkem je Úvěrující.
2.6. Poskytovateli zajištění, jakožto dosavadnímu vlastníkovi Věcí převáděných k zajištění, který tyto
věci užíval, je zcela znám jejich technický stav. Poskytovatel zajištění tímto potvrzuje, že Věci
převáděné k zajištění jsou ve stavu způsobilém pro sjednaný účel jejich užívání. Poskytovatel
zajištění dále potvrzuje, že mu jsou známy veškeré informace týkající se správné obsluhy Věcí
převáděných k zajištění, jejich údržby, jakož i pravidla jejich bezpečného používání. Úvěrující
neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou vadou nebo povahou jakékoli Věci převáděné k
zajištění.
2.7. Okamžikem nabytí účinnosti Smlouvy o výpůjčce přechází riziko nebezpečí škody na Věcech
převáděných k zajištění z Úvěrujícího na Poskytovatele zajištění.
2.8. Poskytovatel zajištění se zavazuje:
i) po dobu trvání Smlouvy o výpůjčce ponechat Věci převáděné k zajištění na místě označeném
ve Smlouvě o výpůjčce jako místo, kde se věci nachází ke dni podpisu Smlouvy o výpůjčce, a
nepřemístit je jako celek, ani žádnou jejich část, na jakékoli jiné místo bez předchozího
písemného souhlasu Úvěrujícího;
(ii) ponechat označení vlastnictví Úvěrujícího na Věcech převáděných k zajištění po dobu trvání
výpůjčky podle Smlouvy o výpůjčce;
(iii) chránit Věci převáděné k zajištění před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zničením a
pečovat o ně s řádnou odbornou péčí;
(iv) na požádání Úvěrujícího umožnit Úvěrujícímu nebo jím určené osobě kdykoli přístup k
Věcem převáděným k zajištění a jejich kontrolu;
(v) nést veškeré běžné i mimořádné náklady na Věci převáděné k zajištění, včetně nákladů
spojených s údržbou a opravami Věcí převáděných k zajištění. Budou-li takové náklady
vynaloženy Úvěrujícím, pak se Poskytovatel zajištění zavazuje tyto náklady Úvěrujícímu uhradit;
(vi) bez zbytečného odkladu informovat Úvěrujícího o všech podstatných skutečnostech
týkajících se Věcí převáděných k zajištění, zejména o jejich poškození, ztrátě nebo zničení;
(vii) pojistit na své náklady Věci převáděné k zajištění ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o
výpůjčce, pokud tak Poskytovatel zajištění již neučinil;
(viii) vrátit Věci převáděné k zajištění Úvěrujícímu ve stavu, v jakém je od Úvěrujícího převzal, s
přihlédnutím k jejich obvyklému opotřebení.
Za každé jednotlivé porušení povinností dle tohoto článku se sjednává smluvní pokuta ve výši 19 % z
nominální výše Úvěru.
2.9. Poskytovatel zajištění opravňuje Úvěrujícího a jím určené osoby ke vstupu, případně k vjezdu,
do objektů a na pozemky vlastněné Poskytovatel zajištění nebo Poskytovatel zajištění užívané,
jakož i k případnému překonání překážek bránících vstupu nebo vjezdu do objektů a na
pozemky, kde se Věci převáděné k zajištění nachází nebo kde se dle informací dostupných

Úvěrujícímu mají nacházet, a překonání dalších překážek bránících nakládání s Věcmi
převáděnými k zajištění, je-li to nezbytné pro kontrolu, zajištění nebo odebrání Věcí
převáděných k zajištění Úvěrujícím, nebudou-li Věci převáděné k zajištění Úvěrujícímu vráceny.
Svolení Poskytovatele zajištění podle tohoto odstavce vylučuje jakékoli jeho právo na náhradu
škody či újmy vzniklé v důsledku jednání podle tohoto odstavce.
2.10. Poskytovatel zajištění nese odpovědnost za případné škody způsobené třetím osobám v
souvislosti s provozem Věcí převáděných k zajištění. Poskytovatel zajištění se zavazuje uhradit
Úvěrujícímu částku ve výši jakékoli škody nebo újmy, kterou Úvěrující nahradil nebo je povinen
nahradit třetí osobě jako škodu nebo újmu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím, užíváním, resp.
provozem Věcí převáděných k zajištění.
2.11. Je-li Věcí převáděnou k zajištění silniční vozidlo, které je předmětem daně silniční, zavazuje se
Poskytovatel zajištění toto vozidlo přihlásit k silniční dani a tuto daň a zálohy na tuto daň hradit
po celou dobu trvání výpůjčky podle Smlouvy o výpůjčce. Poskytovatel zajištění je dále povinen
hradit veškeré silniční a dálniční poplatky, včetně mýtného v souvislosti s provozováním
vozidla, jakož i veškeré veřejnoprávní pokuty uložené v souvislosti s provozem vozidla. Dále je
Poskytovatel zajištění povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla v souladu se zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla, a toto pojištění udržovat po celou dobu trvání
výpůjčky podle Smlouvy o výpůjčce. Vlastníkem technického průkazu vozidla, vydává-li se dle
obecně závazných právních předpisů, je Úvěrující a Poskytovatel nemá právní nárok na užívání
takového průkazu; to je možné jen po předchozí dohodě s Úvěrujícím.
2.12. Úvěrující je oprávněn požadovat okamžité vrácení Movitých věcí poskytnutých k užívání
Úvěrovanému nebo jejich částí, pokud Úvěrovaný poruší jakoukoli svoji povinnost podle
Smlouvy o úvěru, Smlouvy o zajišťovacím převodu práva či této smlouvy, zejména pokud
Úvěrovaný bude užívat Movité věci v rozporu s dohodnutým účelem nebo pokud by došlo
k přemístění Movitých věcí nebo jejich části na jiné místo než uvedené v bodě 1.3 této smlouvy
bez písemného souhlasu Úvěrujícího.
2.13. Úvěrující je oprávněn požadovat okamžité vrácení Movitých věcí poskytnutých k užívání
Úvěrovanému nebo jejich částí kdykoli, bude-li Úvěrovaný v prodlení s úhradou jakýchkoli
Zajišťovaných dluhů.
2.14. V případě uplynutí sjednané doby trvání výpůjčky se Úvěrovaný zavazuje vrátit Movité věci
Úvěrujícímu, a to bez jakékoli další výzvy od Úvěrujícího.
2.15. V případě povinnosti Úvěrovaného vrátit Movité věci Úvěrujícímu na základě výzvy Úvěrujícího
k jejich vrácení je Úvěrovaný povinen Movité věci předat Úvěrujícímu nebo jím určené osobě
okamžitě po doručení výzvy Úvěrujícího k jejich vrácení, nebude-li v takové výzvě uveden
okamžik pozdější.

3.

Účinnost Smlouvy o výpůjčce
3.1. Výpůjčka dle této smlouvy nabývá účinnosti okamžikem, kdy Úvěrující nabude vlastnické právo
k Movitým věcem podle Smlouvy o zajišťovacím převodu práva.
3.2. Pokud k nabytí vlastnického práva k Movitým věcem Úvěrujícím podle Smlouvy o zajišťovacím
převodu práva nedojde ve lhůtě 90 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy, pak
uplynutím uvedené lhůty tato smlouvy zaniká.

4.

Doba trvání
4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, která odpovídá době trvání zajišťovacího převodu
vlastnického práva k Movitým věcem zřízeného podle Smlouvy o zajišťovacím převodu práva,
nejdéle však do okamžiku, kdy se stane splatným celý Úvěr podle Smlouvy o úvěru, příp. jeho
zbývající část.
4.2. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě dohodnou na zrušení zajišťovacího převodu
vlastnického práva ve vztahu ke konkrétní Movité věci dle Smlouvy o zajišťovacím převodu
práva a na zpětném přechodu vlastnického práva k takové Movité věci na Úvěrovaného, končí
současně i výpůjčka takové Movité věci podle této smlouvy.

5.

Závěrečná ustanovení
5.1. Tato Smlouva o výpůjčce se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením §
2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5.2. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její Příloha č. 1 – Specifikace Movitých věcí.
5.4. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se ve vztazích
mezi nimi nepoužijí.
5.5. Obsah této smlouvy lze měnit jen právním jednáním v písemné nebo přísnější formě; možnost
změnit obsah smlouvy i jinou formou strany vylučují.
5.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Úvěrovaný obdrží 1 stejnopis a zbývající
2 stejnopisy obdrží Úvěrující.

V Praze dne __________

V ________________ dne __________

BONDSTER Marketplace s.r.o.

_______________________
Zástupce: Bc. Michal Schauhuber
Funkce: jednatel

_______________________
Zástupce: Ing. Filip Čermák
Funkce: jednatel

_______________________
Zástupce:
Funkce

