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Smlouva o výpůjčce 
uzavřená podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany 
1.1    Jméno a příjmení: Zuzana Hrabalová 
sídlo či trvalé bydliště: Nad Paloučkem 1716, Beroun, 266 01 
IČO: 14153785 
Tel. č.: 604 160 718 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v: Městský úřad Beroun, Husovo nám. 68, 266 43, 
Beroun 
Spisová značka 03107/2022/SPR 
Zástupce půjčitele: Choose an item. 

(dále jen „půjčitel“) 

a 

1.2   Jméno a příjmení:  
sídlo či trvalé bydliště: 
adresa pro doručení: 
adresa pro vrácení: 
Rodné číslo/ IČO:  
Kontaktní tel. číslo:  
Email:  

(dále jen „vypůjčitel“) 

půjčitel a vypůjčitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako 
„smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu o výpůjčce: 

2. Předmět smlouvy 
2.1  Půjčitel tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví nezuživatelnou věc 
(Choose one set Oculus Quest 2 – brýle na virtuální realitu včetně dvou ovladačů, 
nabíječky a zdroje napájení, přepravní krabice, hlavového pásku k upevnění a 
silikonového krytu). Součástí balení jsou i předem nainstalované hry a aplikace (dále 
jen „věc“). 

2.2  Půjčitel tímto přenechává vypůjčiteli věc za poplatek dle aktuálního ceníku (viz faktura 
č. _______________ ) (https://www.vrzazitek.cz/cenik-vr/) k dočasnému užívání na dobu: 
 - Choose an item.  
 - od Click or tap to enter a date.  do  Click or tap to enter a date.   
 - s Choose an item. 

2.3  Vypůjčitel tímto potvrzuje, že mu věc byla půjčitelem předána při podpisu této smlouvy. 
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2.4  Smluvní strany potvrzují, že si věc před jejím předáním prohlédly a že je věc přenechána 
vypůjčiteli ve stavu způsobilém k užívání, tj. na věci nejsou žádné nedostatky. 

2.5  Vypůjčitel souhlasí s tím, že pakliže věc vrátí poškozenou, neúplnou, popřípadě ji nevrátí 
vůbec, uhradí půjčiteli její aktuální hodnotu ve lhůtě 30 kalendářních dní od předem 
ujednaného data vrácení. Pakliže tak neučiní má právo půjčitel na náhradu 200 Kč/den, 
dokud nedojde k uhrazení škody. 

2.6  Vypůjčitel souhlasí s tím, že nebude na zařízení záměrně nakupovat hry z tržiště Oculus 
ani vytvářet nové účty či se přihlašovat na sociální sítě – viz návod. 

3. Další ujednání v souvislosti s výpůjčkou 
3.1  Vypůjčitel je oprávněn užívat věc výlučně sám a v souladu s  účelem, ke kterému věc 
obvykle slouží.  

3.2  Vypůjčitel hradí veškeré obvyklé náklady spojené s užíváním věci. Dále je vypůjčitel 
povinen věc chránit před poškozením, ztrátou či zničením. 

3.3  Vypůjčitel je plně zodpovědný za věc po celou dobu její výpůjčky, včetně podrobného 
přečtení návodu na Oculsu Quest 2, který je dodáván jako součást každé zápůjčky. 

3.4  V případě, že vypůjčitel vrátí jakoukoliv část „věci“ poškozenou, či rozbitou, je povinen 
její opravu, čí náhradu bez prodlení uhradit půjčiteli. V případě poškozené části „věci“ se 
jedná o náhradu 50% její aktuální tržní hodnoty. V případě, že je věc rozbitá/ nefunkční je 
vypůjčitel povinen půjčiteli bez prodlení uhradit její okamžitou tržní cenu. 

3.5  Stane-li se věc nezpůsobilá k obvyklému užívání, je vypůjčitel povinen o této skutečnosti 
informovat půjčitele bez zbytečného odkladu. 

3.6  Vypůjčitel je povinen věc po použití a před jejím vrácením půjčiteli řádně vypnout a zabalit 
do přepravní krabice/kufříku tak, aby věc byla vrácená ve stejné podobě, jako při převzetí. 
Viz. dodávaný návod na Oculus Quest 2. Pokud se tak nestane, půjčitel bude vyžadovat 
pokutu 1000 Kč. 

3.7  Půjčitel je oprávněn žádat předčasné vrácení věci, pokud ji vypůjčitel používá v rozporu 
se smlouvou. Půjčitel nemá právo z jiného důvodu požadovat předčasné vrácení věci. 

3.8  Za škodu způsobenou užíváním věci třetím osobám po dobu trvání smlouvy odpovídá 
vypůjčitel. Stejně tak vypůjčitel nese odpovědnost za škodu způsobenou na věci jednáním 
třetích osob po dobu trvání smlouvy. 

3.9  Po uplynutí sjednané doby dle této smlouvy, či v případě předčasného vrácení věci je 
vypůjčitel povinen vrátit věc půjčiteli bez zbytečného odkladu. O vrácení věci sepíší smluvní 
strany písemný protokol, v němž zaznamenají stav předávané věci, včetně případných 
nedostatků či vad. 

3.10  Půjčitel neručí a není zodpovědný za žádnou újmu na zdraví spojenou s používáním 
věci (VR brýlí). 

3.11  Storno podmínky: Vypůjčitel může zrušit rezervaci telefonicky na 604 160 718 nebo e-
mailem na info@vrzazitek.cz  Storno poplatky: 
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 Storno 30 a více dnů před zahájením zápůjčky … bezplatné, plná refundace  
 Storno 7 až 29 dnů před zahájením zápůjčky … 50% fakturované částky  
 Storno méně než 7 dnů před zahájením zápůjčky … 75% fakturované částky 
 Storno méně než 3 dny před zahájením zápůjčky … 100% fakturované částky 

 

4. Závěrečná ustanovení 
4.1  Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemnou formou. 

4.2  Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní, se řídí občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy České republiky. 

4.3  Jsou-li, nebo stanou-li se, některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, 
nebo chybí-li v této smlouvě některá ustanovení, není tím dotčena platnost ostatních 
ustanovení. Namísto neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají smluvní strany takové 
platné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. 
V případě, že se některé ustanovení smlouvy ukáže být zdánlivým (nicotný právní akt), 
posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy dle ustanovení § 576 
občanského zákoníku. Smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně 
jednání za účelem změny takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a 
vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné míře zachovávalo původní záměr stran ohledně 
ustanovení upravujícího danou otázku. 

4.4  Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 
po jednom (1) vyhotovení. 

4.5  Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

V ________  dne   _________                                   V ______  dne ____________ 

 

________________________                                  ________________________ 

                půjčitel                                                                          vypůjčitel 

Já (vypůjčitel), výše podepsaný souhlasím se zpracováním osobních údajů: jméno, příjmení, 
telefonní číslo a emailová adresa, pro marketingové účely. 

 

Podpis: 

 

__________________________ 

    vypůjčitel   
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Údaje o osobě přebírající (vypůjčitel) VR headset: 
Jméno a příjmení  
Adresa bydliště/ sídlo  
Datum narození/ IČO  
Údaje o VR setu ____ 
 Převzato Vráceno 
Headset pro virtuální realitu Ano  
Pásek na uchycení headsetu Ano  
Levý ovladač Ano  
Pravý ovladač Ano  
USB kabel a zdroj napájení Ano  
Silikonový nástavec Ano  
Úložná krabice Ano  

*stvrzuji, že vše vypsané bylo předáno; ** stvrzuji, že vše bylo vráceno        

 
_____________________ 

 
______________________ 

Datum a podpis půjčitele* Datum a podpis půjčitele** 

 
______________________ 

 
______________________ 

Datum a podpis vypůjčitele* Datum a podpis vypůjčitele** 
     

Prohlášení o stavu VR headsetu ________ při vrácení: 
Věc není kompletní a chybí tyto 
komponenty: 

 

Zjevné vady věci (například 
mechanické poškození, ulomené 
části: 

 

Údaje o vrácení VR setu 
Adresa vrácení:  
Datum vrácení:  
Čas vrácení:  

 

Podpisová část:  
Podepisující osoby svým podpisem stvrzují správnost tohoto protokolu a stav VR 
headsetu/ů při vrácení: 

 

V _________ dne _________                                  V _________ dne _________ 

________________________                                  ________________________ 

                půjčitel                                                                  vypůjčitel 

Protokol o převzetí a vrácení VR setů 
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