
SMLOUVA O VÝPŮJČCE ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ (Čtečka) 

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami: 

 
I. Půjčitel: 

Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav vědeckých informací 2. LF a FN   Motol 

se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5        IČ: 00216208 

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

a 

II. Vypůjčitel: 

Jméno:.................................................................Bytem:.......................................................  

Číslo průkazu:..................................................................... 

 

1. Uzavřením této smlouvy přenechává Ústav vědeckých informací 2. LF a FN Motol (dále jen ÚVI) 

vypůjčiteli k užívání elektronické zařízení, konkrétně určené specifikací níže uvedenou. Vypůjčitel je 

oprávněn užívat elektronické zařízení za dodržení níže stanovených podmínek. 

2. Výpůjčka je bezplatná. 

3. 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. 

4. Vypůjčitel je povinen elektronické zařízení užívat tak, aby při tom nebyla porušena práva třetích osob, 

zejména práva autorská. 

5. Výpůjční lhůta je stanovena na 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. V případě pozdního vrácení 

elektronického zařízení je vypůjčitel povinen zaplatit poplatek 50,- Kč/den podle platného ceníku, který je 

součástí Výpůjčního řádu ÚVI.  

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

plně funkčním stavu s příslušenstvím a s vymazaným obsahem. Pro ověření funkčnosti musí být 

elektronické zařízení nabité. Není-li možnost ověřit funkčnost elektronického zařízení, zaměstnanec 

knihovny elektronické zařízení od vypůjčitele nepřijme. 

7. Strany se výslovně dohodly, že pokud vypůjčitel elektronické zařízení nevrátí ani 14 dní po stanovené 

výpůjční lhůtě nebo jej vrátí ve stavu, ve kterém nemůže déle sloužit svému účelu, je ÚVI oprávněno 

účtovat vypůjčiteli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny elektronického zařízení. 

8. Pokud vypůjčitel vrátí některou složku příslušenství elektronického zařízení ve stavu, ve kterém nemůže 

dále sloužit svému účelu, či jí ztratí, je povinen zaplatit sankční poplatek ve výši 300,- Kč. 

9. Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí Výpůjční řád ÚVI a občanským zákoníkem ve znění 

účinném ke dni podpisu této smlouvy. 

10. Tato smlouva vzniká ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno dostane vypůjčitel a druhé zůstává uloženo v 

ÚVI. 

 

 

SPECIFIKACE ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ: 

název a typ zařízení...........................................................inventární číslo...................................... 

seznam příslušenství: USB kabel, nabíječka, obal            čárový kód........................................... 

pořizovací cena:......................................... 

V Praze dne ........... podpis zaměstnance ÚVI .........................podpis vypůjčitele............................... 

 

 

 

 

Elektronické zařízení vráceno bez vad dne ……….      Podpis zaměstnance knihovny ………………………....  

 

 

http://knihovna.lf2.cuni.cz/wp-content/upload/vypujcnirad_2011.pdf

