
Stránka 1 z 4 

RÁMCOVÁ SMLOUVA O VÝPŮJČCE 
 
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
se sídlem:  nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1  
IČO: 00216208 
zastoupena:  … .................................................................................... , pověřeným zaměstnancem, 
(dále jen „půjčitel“) 
 
a 
 
…  
datum narození: … 
bytem:   … 
číslo průkazu UK:  … 
(dále jen „vypůjčitel“) 
 
se dohodli v souladu s ustanovením § 2193 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, na této rámcové smlouvě o výpůjčce: 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1. Vypůjčitel je registrovaným uživatelem Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále 
jen „Knihovna FF UK“), a to kategorie student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a jako 
takový je povinen dodržovat povinnosti stanovené v Knihovním řádu Univerzity Karlovy, 
v platném znění, a Výpůjčním řádu Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 
v platném znění. 

2. Půjčitel, jehož organizační jednotkou je Knihovna FF UK, má ve svém vlastnictví přenosné 
počítače s příslušenstvím a dále má ve svém vlastnictví a provozuje automatizovaný výpůjční 
systém pro půjčování přenosných počítačů nazývaný „NTBmat“ a umístěný v Knihovně Jana 
Palacha, dílčí složce Knihovny FF UK (dále jen „NTBmat“). 

 
Čl. 2 

Předmět smlouvy 
1. Půjčitel se zavazuje umožňovat vypůjčiteli za v této smlouvě stanovených podmínek 

bezplatné výpůjčky přenosných počítačů, napájecích adaptérů k přenosným počítačům a 
pouzder na notebooky (dále společně též jen „elektronická zařízení“) prostřednictvím 
NTBmatu a výpůjčních pultů v Knihovně Jana Palacha a v dalších vybraných dílčích složkách 
Knihovny FF UK. 

2. Vypůjčitel je oprávněn elektronická zařízení za podmínek stanovených touto smlouvou po 
stanovenou dobu bezplatně užívat v souladu s účelem, jemuž jsou elektronická zařízení 
určena, není oprávněn je přenechat k užívání třetí osobě a zavazuje se je v souladu s touto 
smlouvou řádně a včas vrátit půjčiteli. 

3. Pravidla stanovená v Knihovním řádu Univerzity Karlovy, v platném znění, a ve Výpůjčním 
řádu Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v platném znění, pro výpůjčku čtečky 
knih, resp. elektronických zařízení platí pro výpůjčku přenosných počítačů,  napájecích 
adaptérů k přenosným počítačům a pouzder na notebooky prostřednictvím NTBmatu a 
výpůjčních pultů v Knihovně Jana Palacha a v dalších vybraných dílčích složkách Knihovny FF 
UK obdobně, není-li stanoveno v této smlouvě jinak. 
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4. Informaci o uzavření této smlouvy, a tedy o oprávnění vypůjčitele z této smlouvy 
vyplývajícího zaznamená půjčitel v elektronickém knihovním systému, jehož prostřednictvím 
provádí správu výpůjček v rámci Knihovny FF UK. 

 
Čl. 3 

Jednotlivé výpůjčky a jejich předmět 
1. Jednotlivé smlouvy o výpůjčce se uzavírají mezi půjčitelem a vypůjčitelem v okamžiku 

provedení faktické výpůjčky elektronického zařízení prostřednictvím NTBmatu či výpůjčního 
pultu v Knihovně Jana Palacha či v jiné dílčí složce Knihovny FF UK a jsou zaznamenávány 
v elektronickém knihovním systému, jehož prostřednictvím provádí půjčitel správu výpůjček 
v rámci Knihovny FF UK pod označením „Notebook“, „Nabíjecí kabel Dell Latitude 7490…“ a 
„Pouzdro na notebook“. 

2. Vypůjčitel je oprávněn si vypůjčit souběžně pouze jeden přenosný počítač, jeden napájecí 
adaptér k tomuto přenosnému počítači a jedno pouzdro na notebook. 

3. Základní specifikace vypůjčovaných elektronických zařízení: 
a) přenosný počítač: Dell Latitude 7490, 
b) napájecí adaptér k přenosnému počítači: nabíjecí adaptér Dell LA65NM130 (včetně 

kabelu), 
c) pouzdro na notebook: HP 14” Reversible Sleeve. 

4. Vypůjčitel prohlašuje, že je seznámen se způsobem používání elektronických zařízení, která 
jsou předmětem výpůjčky, neboť se jedná o pravidla obecně známá. 

5. Jednotlivá vypůjčovaná elektronická zařízení jsou opatřena inventárním číslem vypůjčitele. 
Inventární číslo konkrétního elektronického zařízení bude v okamžiku provedení výpůjčky 
zaznamenáno v elektronickém knihovním systému, jehož prostřednictvím provádí půjčitel 
správu výpůjček v rámci Knihovny FF UK, a to jako „čárový kód“. 

6. V případě provádění jednotlivých výpůjček prostřednictvím NTBmatu je vypůjčitel povinen se 
řídit návodem pro používání NTBmatu, který je dostupný na internetových stránkách 
Knihovny FF UK, a pokyny na ovládací obrazovce NTBmatu. 

7. Vypůjčitel je povinen elektronické zařízení při převzetí prohlédnout a oznámit půjčiteli 
jakékoli vady či poškození. Vady a poškození elektronického zařízení jsou zaznamenávány 
v elektronickém knihovním systému, jehož prostřednictvím provádí půjčitel správu výpůjček 
v rámci Knihovny FF UK. V případě, že tak vypůjčitel neučiní, považuje se elektronické 
zařízení v okamžiku výpůjčky za bezvadné. 

8. V případě přenosných počítačů vypůjčených prostřednictvím NTBmatu je vypůjčitel povinen 
je vrátit prostřednictvím NTBmatu. V případě elektronických zařízení vypůjčených 
prostřednictvím  výpůjčních pultů v Knihovně Jana Palacha a v dalších vybraných dílčích 
složkách Knihovny FF UK je vypůjčitel povinen tato zařízení vrátit vždy na místě, kde si je 
vypůjčil. 

9. Vypůjčitel je povinen vrátit půjčiteli elektronická zařízení včas a nepoškozená. 
10. Při vracení přenosného počítače do NTBmatu je vypůjčitel povinen připojit přenosný počítač 

ke zdroji elektrické energie a k datové síti. V opačném případě nebude přenosný počítač 
považován za řádně vrácený půjčiteli. 

 
Čl. 4 

Další povinnosti vypůjčitele 
1. Vypůjčitel je povinen elektronická zařízení opatrovat s náležitou péčí a dbát, s přihlédnutím k 

jejich povaze, aby na nich nevznikla škoda. Vypůjčitel se zavazuje chránit elektronická 
zařízení před ztrátou a odcizením. V případě, že na elektronickém zařízení vznikne jakákoli 
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škoda, nebo dojde k jeho ztrátě či odcizení, je vypůjčitel povinen takovou skutečnost 
bezodkladně oznámit půjčiteli. Ztrátu či odcizení je vypůjčitel povinen bezodkladně oznámit 
též Policii ČR. 

2. Vypůjčitel se zavazuje nezasahovat do nastavení BIOS a operačního systému přenosného 
počítače. 

3. Vypůjčitel se zavazuje elektronická zařízení užívat tak, aby při tom nebyla porušena práva 
třetích osob, zejména práva autorská, práva osobnostní a práva na ochranu osobních údajů. 

4. Vypůjčitel je povinen před vrácením z přenosného počítače neobnovitelně odstranit veškerá 
data (zejména autorská díla a osobní údaje), která do něho uložil, včetně přihlašovacích údajů 
především do e-mailové schránky, sociálních sítí, Studijního informačního systému UK apod. 
V případě, že tak neučiní, nese plnou odpovědnost za újmu, která půjčiteli či jiné osobě 
případně v této souvislosti vznikne. 

 
Čl. 5 

Předčasné vrácení předmětu výpůjčky 
Půjčitel je oprávněn požadovat předčasné vrácení jednotlivého elektronického zařízení, tedy 
vypovědět jednotlivou smlouvu o výpůjčce kdykoli bez uvedení důvodu, a to prostřednictvím 
výpovědi zaslané vypůjčiteli na e-mailovou adresu evidovanou v elektronickém knihovním 
systému, jehož prostřednictvím provádí půjčitel správu výpůjček v rámci Knihovny FF UK. Na 
základě takové výpovědi je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli dotčené elektronické zařízení 
bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů od odeslání elektronické výpovědi. 
 

Čl. 6 
Ukončení smlouvy 

1. Půjčitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoli bez uvedení důvodu a bez výpovědní 
doby, a to prostřednictvím výpovědi zaslané vypůjčiteli na e-mailovou adresu evidovanou 
v elektronickém knihovním systému, jehož prostřednictvím provádí půjčitel správu výpůjček 
v rámci Knihovny FF UK. Na základě takové výpovědi je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli 
bezodkladně veškerá vypůjčená elektronická zařízení, nejpozději však do 15 dnů od odeslání 
elektronické výpovědi. 

2. Tato smlouva se ukončuje skončením platnosti registrace vypůjčitele jako uživatele Knihovny 
FF UK kategorie student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Na základě takové skutečnosti 
je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli bezodkladně veškerá vypůjčená elektronická zařízení, 
nejpozději však do 15 dnů. 

 
Čl. 7 

Náhrada škody a sankční ustanovení 
1. V případě, že vypůjčitel vrátí půjčiteli elektronické zařízení poškozené, zavazuje se uhradit 

vzniklou škodu a náklady na její odstranění. 
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud vypůjčitel elektronické zařízení nevrátí ani 15 

dnů od skončení stanovené výpůjční lhůty, nebo do 15 dnů od odeslání elektronické výpovědi, 
nebo je vrátí ve stavu, ve kterém nemůže dále sloužit svému účelu, je půjčitel oprávněn 
požadovat po vypůjčiteli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny elektronického zařízení. 
Smluvní pokuta je splatná okamžikem vzniku práva na smluvní pokutu. Uhrazením smluvní 
pokuty zaniká právo půjčitele vymáhat vrácení elektronického zařízení. 

 
Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 
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1. Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí Knihovním řádem Univerzity Karlovy, v 
platném znění, Výpůjčním řádem Knihovny FF UK, v platném znění, a zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými 
předpisy platnými na území České republiky s výjimkou tzv. kolizních norem. 

2. Ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu nemá vliv na platnost ustanovení, u nichž se 
předpokládá jejich trvání i po ukončení, jako jsou zejména sankční ustanovení a povinnost 
vrátit vypůjčená elektronická zařízení. 

3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 

4. Tato smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti okamžikem podpisu druhé ze smluvních stran. 
 
 
V Praze dne………………. ……………………………… …………………………………. 
 půjčitel vypůjčitel 
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