
 

 

 

Smlouva o výpůjčce elektronického zařízení 

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami: 
 
I. Půjčitel: 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Ústřední knihovna 

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava –

Poruba 

IČ: 61989100 

zastoupená ………………………………………………………., k podpisu smlouvy pověřená 

 
a 

 
II. Vypůjčitel: 
Jméno a příjmení:…………………………………………………………Osobní 
číslo:………...…………….. 

Datum narození:…………………………………….. 

Bytem………………………………….. 

 
1.   Smlouvou   o   výpůjčce   půjčitel   přenechává   vypůjčiteli   elektronické   zařízení,   které   je 

specifikováno níže v této smlouvě a zavazuje se mu umožnit jeho bezplatné dočasné užívání. 

Vypůjčitel je oprávněn užívat elektronické zařízení za dodržení níže stanovených podmínek této 

smlouvy a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 
Specifikace elektronického zařízení: 
Název a typ zařízení: …………………………………………………………………………………. 
Inventární číslo: ………………………………Čárový kód: ………………….……………………... 

Seznam příslušenství: USB kabel, nabíječka, ……………………………………………………....... 

Pořizovací cena elektronického zařízení včetně obalu:………………………………………………. 
 

 
 

2.   Vypůjčitel je povinen elektronické zařízení opatrovat s náležitou péčí a dbát, s přihlédnutím 

k jeho povaze, aby na něm nevznikla škoda. Vypůjčitel se zavazuje chránit elektronické zařízení 

před ztrátou a odcizením. Vypůjčitel je povinen elektronické zařízení (čtečka) užívat způsobem 

obvyklým,  tj.  ke  čtení  elektronických  dokumentů.  Vypůjčitel  není  oprávněn  elektronické 

zařízení přenechat jiné osobě bez svolení půjčitele. Vypůjčitel prohlašuje, že byl půjčitelem 

poučen o tom, jak věc užívat. 

 
3.   Vypůjčitel se zavazuje elektronické zařízení užívat tak, aby při tom nebyla porušena práva 

třetích osob, zejména práva autorská či jinak porušen zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 

v platném znění. 

 
4.   Výpůjční doba je stanovena na 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. V případě pozdního 

vrácení elektronického zařízení je vypůjčitel povinen zaplatit smluvní pokutu podle platného 

Ceníku, který je součástí Knihovního a výpůjčního řádu ÚK VŠB-TUO. Vypůjčitel prohlašuje, 

že se seznámil s textem Knihovního a výpůjčního řádu Ústřední knihovny Vysoké školy báňské 

– Technické univerzity Ostrava, včetně příloh a ceníku a tento se zavazuje v aktuálním znění 

dodržovat. Aktuální znění je vždy přístupné na webových stránkách Ústřední knihovny VŠB- 

TUO.  Výpůjční dobou se rozumí výpůjční lhůta dle Knihovního a výpůjčního řádu Ústřední 

knihovny VŠB – TU Ostrava. 
 



 

 
5.   Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to 

do…………………………………………………………. 

 
6.   Vypůjčitel je povinen elektronické zařízení vrátit v místě knihovny, kde byla uzavřena tato 

smlouva,  a  to  v plně  funkčním  stavu,  nabité  min.  na  80  %  kapacity,  s příslušenstvím  a s 

vymazaným obsahem. Není-li možné ověřit funkčnost elektronického zařízení, zaměstnanec 

knihovny elektronické zařízení od vypůjčitele nepřevezme. 
 
7.   Obě strany se výslovně dohodly, že pokud vypůjčitel elektronické zařízení nevrátí ve stanovené 

lhůtě, je povinen zaplatit smluvní pokutu za překročení výpůjční lhůty a smluvní pokutu za 

odeslání 3. upomínky, byla-li tato odeslána. Výše smluvní pokuty za překročení výpůjční doby a 

způsob vypočítávání knihovním systémem jsou uvedeny v Ceníku. Upomínání a způsoby 

vymáhání se řídí Knihovním a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava. 
 
8.   Obě strany se výslovně dohodly, že pokud vypůjčitel nevrátí elektronické zařízení nebo je vrátí 

ve stavu, kdy toto elektronické zařízení nemůže dále plnit svou funkci, je povinen zaplatit smluvní    

pokutu    ve    výši    původní    pořizovací    ceny    elektronického    zařízení,    tj. 

……………………….Kč. 
 
9.   Pokud vypůjčitel nevrátí některou položku příslušenství elektronického zařízení, nebo je vrátí ve 

stavu, kdy toto příslušenství nemůže dále plnit svou funkci, je povinen zaplatit smluvní pokutu dle 

aktuálního platného Ceníku. 
 
10.  Záležitosti  neupravené  touto  smlouvou  se  řídí  Knihovním  a  výpůjčním  řádem  Ústřední 

knihovny VŠB – TU Ostrava v platném znění a občanským zákoníkem ve znění účinném ke dni 

podpisu této smlouvy. 
 
 
 
 
V Ostravě dne ………………. 

Podpis půjčitele:………………………..……………………. 

 
Podpis vypůjčitele: ………………………………………….. 

 
 
 
 

Elektronické zařízení vráceno bez vad dne: ……………………………………. 

Podpis zaměstnance knihovny: …………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


