
S M L O U V A   O   J E D N O R Á Z O V É   V Ý P Ů J Č C E 
 
Smluvní strany: 

 

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 

se sídlem Přerov, Žerotínovo nám 211/36, 75002 

zastoupená Ing. Pavlem Cimbálníkem, ředitelem 

IČ: 70887616, 

(dále jen „půjčitel“) 

 

a 

 

……………………………………………………………………………………………………..… narozen/a  …………………………………………….. 

bytem …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 

telefonní kontakt ……………………………………...... e-mailový kontakt ………………………………………………………………. 

(dále jen „vypůjčitel“) 

 

uzavírají smlouvu o jednorázové výpůjčce: 

 

Článek 1 

Předmět smlouvy (výpůjčky) 

 

1.1 Půjčitel tímto předává vypůjčiteli do užívání za podmínek, stanovených  

v této smlouvě knihovní dokument: 

 Typ knihovního dokumentu: KNIHA / PERIODIKUM / AUDIO CD / JINÝ 

 Název dokumentu: ………………………………………….................................................................................................... 

 Autor dokumentu: …………………………………………....................................................................................................

 Evidenční číslo:   …………………………………… 

 Cena dokumentu: …………………………………… 

 Stav dokumentu: …………………………………………....................................................................................................

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

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

1.2 Vypůjčitel tímto stvrzuje převzetí knihovního dokumentu ve stavu způsobilém k řádnému užívání, což 

ověřil jeho prohlédnutím a uvedením případných nedostatků / poškození.  

 

Článek 2 

Práva a povinnosti půjčitele 

 

2.1 Půjčitel má nárok na vrácení knihovního dokumentu v místě jeho půjčení. 

2.2 Půjčitel může požadovat vrácení knihovního dokumentu i před skončením smluvní doby, pokud 

vypůjčitel předmětné věci užívá v rozporu se smluveným účelem a způsobem dočasného užívání. 

 

Článek 3 

Práva a povinnosti vypůjčitele 

 

3.1 Vypůjčitel se zavazuje užívat knihovní dokument v souladu s ustanovením Knihovního řádu, se kterým 

se seznámil. 



3.2 Vypůjčitel je povinen knihovní dokument opatrovat a dbát na jeho ochranu, aby na něm nevznikla žádná 

škoda, a dále se jej zavazuje chránit před jeho ztrátou a zcizením. 

3.3 Vypůjčitel je povinen vrátit knihovní dokument nepoškozený, ve stavu, v jakém jej převzal s ohlédnutím 

na jeho stav v době výpůjčky a stavu zaznamenaného v této smlouvě. 

3.4 Vypůjčitel není oprávněn přenechat vypůjčený knihovní dokument k užívání jiné osobě. 

3.5 Pokud vypůjčitel poškodí nebo zničí knihovní dokument tak, že nemůže dále sloužit svému účelu, nebo 

ho vůbec nevrátí, je povinen uhradit jeho pořizovací cenu. O způsobu náhrady rozhoduje odpovědný 

pracovník knihovny. 

 

Článek 4 

Doba trvání, jistina 

 

4.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. od ………..…………………. do……………………………. 

4.2 Půjčitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že vypůjčitel knihovní dokument neužívá řádně  

za podmínek této smlouvy. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení. 

Vypůjčitel je na základě odstoupení povinen bez zbytečného odkladu půjčiteli knihovní dokument předat 

zpět ve stavu běžného opotřebení.  

4.3 Pokud bude vypůjčitel v prodlení s vrácením vypůjčeného knihovního dokumentu, zavazuje se 

zaplatit půjčiteli dohodnutou smluvní pokutu dle ustanovení Knihovního řádu. Smluvní pokuta je 

splatná při vrácení knihovního dokumentu. 

4.4 Vypůjčitel se zavazuje při převzetí knihovního dokumentu podle „Článku 1“ této smlouvy zaplatit 

v hotovosti vratnou jistinu (kauci) ve výši  

       ………………… Kč,  

která mu bude v případě řádného splnění povinností při ukončení smlouvy a vrácení nepoškozeného 

knihovního dokumentu vrácena zpět. V opačném případě bude jistina započtena proti smluvní pokutě, 

případně vzniklé škodě z titulu poškození věci. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

5.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

5.2 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro obě smluvní strany. Smlouvu  

je možno měnit i doplňovat písemnými dodatky. 

5.3 Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami. 

5.4 Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány v rozsahu a k účelu uvedenému 

v Knihovním řádu. 

 

V Přerově dne ………………………………... 

 

za půjčitele: ………………………………………   za vypůjčitele: ……………………………………… 

   

Knihovní dokument vrácen v pořádku dne ………………….  Záloha ……………. Kč vrácena dne …………………….. 

 

za půjčitele: ………………………………………   za vypůjčitele: ……………………………………… 

 


