
 

  
  

Smlouva o výpůjčce 

Číslo smlouvy půjčitele: O/21/ 

uzavřená podle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
mezi níže uvedenými stranami: 

Teplárny Brno, a.s. 
se sídlem:  Okružní 828/25, 638 00 Brno 
zastoupená:  Ing. Tomem Kratochvílem, manažerem alternativních zdrojů na základě 

pověření ze dne 12. 04. 2021 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 786 
IČO: 463 47 534 
DIČ: CZ46347534 

 (dále jen „půjčitel“) 
 
a 
 
Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany 
se sídlem:  Tuřanské náměstí 84/1, 620 00 Brno 
zastoupená: Radomírem Vondrou, starostou  
IČ: 44992785-22 

(dále jen „vypůjčitel“) 
 

Preambule 
 
Půjčitel je obchodní společností operující mj. v oblasti obchodu s elektřinou na území města 
Brna a v zájmu podpory rozvoje elektromobility na území města Brna spustil pilotní projekt  
s cílem výstavby a provozování dobíjecích stanic pro uživatele elektrických dopravních 
prostředků (dále jen „elektromobilů“) na území města Brna. 
 
Účelem této smlouvy je šíření povědomí o elektromobilitě. 

 
 

I. 
 
1.1. Půjčitel dnešního dne přenechává vypůjčiteli k bezplatnému dočasnému užívání 2 ks 
elektromobilů:  
 
tovární značka: Renault     
typ:   Zoe 
SPZ:   EL042AM 
rok výroby:  2021 
barva:   bílá 
číslo TP:  UL688310 
 
a 
 
 
 



 

  
  

tovární značka: Škoda 
typ:   Citigoe iV 
SPZ:   EL197AH 
rok výroby:  2020 
barva:   bílá 
číslo TP:  UL156191 
 
 
 
2.1. Půjčitel spolu s elektromobily předal vypůjčiteli i jejich příslušenství, tj. klíče, čipy na 
dobíjení (vše dále jen jako „předmět výpůjčky“). 
 

 
II. 

 
2.1. Vypůjčitel předmět výpůjčky při podpisu této smlouvy převzal a zavazuje se jej užívat 
způsobem obvyklým – přiměřeným povaze věci. 
 
2.2. Vypůjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky při jeho převzetí od půjčitele vyzkoušel, tento 
je plně funkční a způsobilý k užívání. 
 
2.3. Vypůjčitel prohlašuje, že jej půjčitel plně seznámil s funkčními vlastnostmi předmětu 
výpůjčky, poučil jej, jak jej užívat a předal mu i originální uživatelskou příručku. 
 

 
III. 

 
3.1. Vypůjčitel je zavázán nést obvyklé náklady spojené s užíváním  předmětu výpůjčky. 
Výjimkou je dobíjení v dobíjecích stanicích ve vlastnictví půjčitele, kdy v tomto případě nese 
náklady na dobíjení půjčitel. 

3.2. V případě vzniku potřeby oprav v souvislosti s užíváním předmětu výpůjčky, je vypůjčitel 
oprávněn předat předmět výpůjčky půjčiteli tak, aby opravu zajistil půjčitel sám.  
 
3.3. Vypůjčitel se zavazuje chránit předmět výpůjčky před poškozením, ztrátou nebo zničením. 
 
3.4. Pro případ vzniku škody je předmět výpůjčky půjčitelem pojištěn. Pojistné hradí půjčitel. 
V případě vzniku pojistné události je spoluúčast vypůjčitele stanovena ve výši 5% z vzniklé 
škody, minimálně však 5.000,- Kč. 
 
3.5. V případě vzniku škody, na kterou se nebude pojištění vztahovat, je vypůjčitel povinen 
tuto škodu uhradit, a to primárně uvedením do původního stavu; v případě, že uvedení do 
původního stavu nebude možné, nebo bude nepřiměřeně nákladné, nahradit půjčiteli škodu 
v penězích. 
 

IV. 
 
4.1. Výpůjčka dle této smlouvy se sjednává na dobu od 14.10.2021 do 28.10.2021 
 
4.2. Vypůjčitel bere na vědomí, že půjčitel má právo na předčasné vrácení předmětu výpůjčky 
v případě, že zjistí jeho užívání v rozporu s touto smlouvou.  
 



 

  
  

4.3. Vypůjčitel má právo vrátit předmět výpůjčky půjčiteli kdykoliv za trvání této smlouvy, je 
však povinen půjčitele informovat o jeho vráceni nejméně 3 dny předem. Náklady vzniklé na 
předčasné vrácení předmětu výpůjčky nese vypůjčitel. 
 
4.4. Kontaktní osobou půjčitele pro předání elektromobilu je Ing. Tom Kratochvíl, manažer 
alternativních zdrojů, tel.: 605 229 867. 

 
 

V. 
 
5.1. Účastníci této smlouvy prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřeli na 
základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.  
 
5.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 
 
5.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom. 
 
5.4. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě mohou být činěny pouze písemnou formou. 
 
 

Doložka 

Ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

Tato smlouva byla schválena na 74/VIII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 
26. 7. 2021. 
 
 
 
V Brně dne ………………    V Brně dne ……………… 
 
 
Za půjčitele:      Za vypůjčitele: 
 
 
 
……………………………….    ………………………………. 
Ing. Tom Kratochvíl     Radomír Vondra 
manažer alternativních zdrojů    starosta  
 
 
 


