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Anketa:

Smlouva o výpůjčce elektronického zařízení uzavř
následujícími smluvními stranami:

Jak zvládáte stres ve zkou škovém
období?
Dobrým naplánováním p řípravy
Aktivním sportem

40 hlasujících

I. Univerzita Karlova, Právnická fakulta

17 hlasujících

Se sídlem: Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Posezením s p řáteli / kolegy
6 hlasujících
Čokoládou

20 hlasujících

Dlouhým spánkem

17 hlasujících

Nijak, spoléhám na štěstí
73 hlasujících

IČ: 00216208
zastoupena ………………………………................………………., pov ěřeným zam ěstnancem knihovny PF
a
II. Vyp ůjčitel …………………………………………………………………………… .... ………

Celkem hlasujících: 173
narozen dne …………………………………………………..... ….……………………………….

Rychlé odkazy

adresa …………………………………………………...... ……….…………………………….…..
číslo čtená řského pr ůkazu ……………………... ………….. ……………………………………

Katalog PF UK
UKA Ž

1. Uzav řením této smlouvy přenechává fakulta vypůjčiteli k užívání elektronické zařízení, konkrét

Digitální repozitá ř UK

uvedenou, spolu s uvedeným p říslu šenstvím (dále jen "elektronické zařízení") a vyp ůjčitel je oprávn

Historická sbírka PF UK

dodr žení níže stanovených podmínek a zásad provozu po stanovenou dobu u žívat.

TÝMOVÁ STUDOVNA
Provozní a výpůjční řád

2. Zále žitosti neupravené touto smlouvou se řídí Provozním a výpůjčním řádem Knihovny Právnick
zákoníkem ve zn ění ú činném ke dni podpisu smlouvy.

Portál e zdroj ů UK
Levná knihovna

3. Výpůjční lh ůta  14 (28) dní a pokuta za pozdní vrácení (100 Kč/den) je stanovena dle Jednotné
rektora č. 21/2017 ).
4. Vypůjčitel je povinen elektronické zařízení opatrovat s náležitou péčí a dbát, s p řihlédnutím k

Zasílat novinky emailem

nevznikla škoda. Vypůjčitel se dále zavazuje chránit elektronické za řízení před ztrátou a odcizení
elektronické za řízení u žívat tak, aby p ři tom nebyla poru šena práva t řetích osob, zejména práva auto

Váš email

5. Vypůjčitel je povinen elektronické zařízení vrátit do knihovny v plně funk čním stavu, s vymazaný
byla mo žnost ov ěřit jeho funk čnost. Neníli mo žno ov ěřit funk čnost elektronického za řízení, fakulta je

OK
6. Smluvní strany se výslovn ě dohodly, že pokud vyp ůjčitel vrátí elektronické zařízení ve stavu, ve kt
svému ú čelu, je fakulta oprávněna účtovat vyp ůjčiteli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny elekt
pokud vyp ůjčitel nevrátí elektronické zařízení do 15 dnů po skončení stanovené výpůjční lhůty, je
vyp ůjčiteli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny elektronického zařízení. Pokud vypůjčitel nevrá
stanovené výp ůjční lh ůty n ěkterou polo žku p říslu šenství elektronického za řízení, je fakulta oprávn ěna
pokutu ve vý ši 300,  Kč za ka ždou nevrácenou či zni čenou polo žku p říslu šenství.
7. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nich ž ka ždá strana obdr ží jedno.
Specifikace elektronického za řízení
Název a typ zařízení
Inventární číslo
Čárový kód

V Praze dne

………………………………

…………………………

podpis zam ěstnance knihovny

podpis vyp ůjči

Elektronické za řízení vráceno bez vad dne …………………………….

…………..........……
za fakultu

Návrat do p ředchozí slo žky
Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//smlouva  o  vypujcce  elektronickeho  zarizeni  1404044759.html
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