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Příloha č. 3 Knihovního a provozního řádu KIC FAST VUT 

SMLOUVA O VÝPŮJČCE ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

č.  

Smlouva je uzavírána ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

na základě vzájemného konsenzu smluvních stran za uvedených podmínek:  

Vypůjčitel: 

Titul, jméno a příjmení:  

trvale bytem:  

datum narození:  

číslo průkazu uživatele:  

na straně jedné (dále v textu jen „Vypůjčitel“) 

a 

Knihovnické informační centrum  

Fakulta stavební 

Vysoké učení technické v Brně  

Veveří 331/95, 602 00 Brno 

IČ: 00216305 

DIČ: CZ00216305 

 

Zastoupeno                                                            , pověřeným zaměstnancem KIC 

na straně druhé (dále v textu jen „KIC FAST VUT“) 

1. Uzavřením této smlouvy zapůjčuje KIC FAST VUT vypůjčiteli k užívání elektronické 

zařízení, konkrétně určené specifikací níže uvedenou, spolu s uvedeným příslušenstvím 

(dále jen „elektronické zařízení“) a vypůjčitel je oprávněn elektronické zařízení za 

dodržení níže stanovených podmínek a zásad provozu po stanovenou dobu užívat. 

2. Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí výpůjčním řádem KIC FAST VUT a 

občanským zákoníkem. 

3. Výpůjčka je bezplatná. Výpůjční lhůta činí 4 týdny ode dne uzavření této smlouvy. V 

případě jejího nedodržení bude vypůjčiteli účtována pokuta z prodlení dle Knihovního a 

provozního řádu KIC FAST VUT.  

4. Vypůjčitel je povinen elektronické zařízení opatrovat s náležitou péčí, nepoškodit ho a 

chránit před ztrátou a odcizením. Vypůjčitel se zavazuje elektronické zařízení užívat tak, 

aby při tom nebyla porušena práva třetích osob, zejména práva autorská a práva 

osobnostní.  

5. Vypůjčitel je povinen elektronické zařízení vrátit KIC FAST VUT, v plně funkčním 

stavu a nabité, aby bylo možno ověřit jeho funkčnost. Není-li možno ověřit funkčnost 

elektronického zařízení, je KIC FAST VUT oprávněno požadovat vrácení po uvedení do 

funkčního stavu (nabití). 

6. Strany se výslovně dohodly, že pokud vypůjčitel elektronického zařízení nevrátí po 

stanovené výpůjční lhůtě ani po zaslání 3. upomínky (viz Knihovní a provozní řád KIC 

FAST VUT) nebo jej vrátí ve stavu, ve kterém nemůže dále sloužit svému účelu, je KIC 
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FAST VUT oprávněno účtovat vypůjčiteli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny 

elektronického zařízení. Pokud vypůjčitel nevrátí některou položku příslušenství 

elektronického zařízení po stanovené výpůjční lhůtě ani po zaslání 3. upomínky nebo ji 

vrátí ve stavu, ve kterém nemůže dále sloužit svému účelu, je KIC FAST VUT  

oprávněno účtovat vypůjčiteli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou takto 

nevrácenou či zničenou položku příslušenství.  

SPECIFIKACE ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

Název a typ zařízení:  

Inventární číslo:  

Příslušenství podle seznamu na obalu.  

Výpůjční lhůta do:  

V Brně dne  

……………...                                                                                            ………………..…….. 

  Vypůjčitel                                     Za KIC FAST VUT 

 

 

 

Elektronické zařízení vráceno  

bez vad (s uvedenými závadami) dne:  

…………….………   

Za KIC FAST VUT 

 


