Katedra tělesné výchovy a sportu

VÝPŮJČNÍ ŘÁD
SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ
I.
OBECNÁ USTANOVENÍ
1.

2.
3.
4.
5.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra tělesné výchovy a sportu, Univerzitní 8,
306 14 Plzeň, IČ 49777513 (dále jen „ZČU FST KTS“ nebo také „půjčitel“) je vlastníkem
sportovního vybavení (dále jen „sportovní vybavení“).
ZČU FST KTS je oprávněna sportovní vybavení přenechat k dočasnému bezplatnému užívání
studentovi, zaměstnanci nebo i další osobě z řad veřejnosti (dále jen „vypůjčitel“).
Ke každé výpůjčce sepíše a vydá půjčitel vypůjčiteli výpůjční list, který je uveden v příloze
tohoto výpůjčního řádu.
Výpůjční list eviduje půjčitel.
Za ZČU FST KTS je oprávněn ve věcech tohoto výpůjčního řádu jednat Mgr. Jaroslav Kovařík,
telefonní číslo 724 248 961, e-mail kovarik@kts.zcu.cz a Mgr. Jiří Valachovič telefonní číslo
602 884 014, e-mail jvalach@centrum.cz
II.
DOBA VÝPŮJČKY

1.
2.

Závazná doba výpůjčky je uvedena ve výpůjčním listu.
Výpůjční dobu lze změnit na návrh vypůjčitele pouze před uplynutím výpůjční doby.
III.
PRÁVA A POVINNOSTI VYPŮJČITELE

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Vypůjčitel je povinen před výpůjčkou předložit půjčiteli platný průkaz jeho totožnosti, a to
identifikační kartu JIS (zaměstnanci a studenti), občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas.
Vypůjčitel je povinen se přesvědčit o technickém stavu sportovního vybavení a případně uvést
jeho vady ještě před jeho převzetím ve výpůjčním listu. Nebude-li vypůjčitelem vada vytknuta
před podpisem výpůjčního listu, má se za to, že sportovní vybavení bylo předáno bez vad
v řádném technickém stavu.
Vypůjčitel se zavazuje užívat sportovní vybavení řádně a v souladu s účelem, ke kterému je
určeno, a to obvyklým způsobem, dodržovat návod k užití a pokyny půjčitele. Je povinen
sportovní vybavení chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.
Vypůjčitel není oprávněn poskytnuté sportovní vybavení přenechat k užívání třetí osobě.
Vypůjčitel je oprávněn sportovní vybavení užít pouze pro nekomerční účely. V případě jiného
záměru je nutné toto projednat s půjčitelem.
Vypůjčitel hradí běžné náklady spojené s užíváním věci i obvyklé náklady na její zachování.
Vypůjčitel není oprávněn na sportovním vybavení provádět jakékoli změny či úpravy.
V případě předčasného ukončení výpůjčky nebo v případě uplynutí sjednané doby výpůjčky je
vypůjčitel povinen předat sportovní vybavení ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím
k běžnému opotřebení společně s doklady a návodem zpět půjčiteli. Vypůjčitel je povinen před
vrácením sportovní vybavení zkontrolovat, očistit a upozornit na poškození, které vzniklo v době
výpůjčky. Vrácení sportovního vybavení potvrdí půjčitel a vypůjčitel ve výpůjčním listu.

IV.
PRÁVA A POVINNOSTI PŮJČITELE
1.

2.

Půjčitel může požadovat předčasné vrácení sportovního vybavení, jestliže zjistí, že vypůjčitel
sportovní vybavení neužívá řádně nebo jestliže jej užívá v rozporu s účelem, kterému slouží
nebo v rozporu s tímto výpůjčním řádem.
Půjčitel je oprávněn požadovat předčasné vrácení sportovního vybavení i v případě že jej
nevyhnutelně nutně potřebuje z důvodu, který nemohl při podpisu výpůjčního listu předvídat.
IV.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Odpovědnost za škodu je upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Případné poškození, odcizení či ztrátu sportovního vybavení, je vypůjčitel povinen bez
zbytečného odkladu nahlásit půjčiteli.
Vypůjčitel odpovídá za škodu, kterou v důsledku porušení povinností stanovených právními
předpisy nebo tímto výpůjčním řádem způsobí půjčiteli nebo jiné osobě.
Půjčitel neodpovídá vypůjčiteli, který porušil povinnosti mu stanovené právními předpisy nebo
výpůjčním řádem, za škody mu způsobené v důsledku porušení jeho povinností.
V případě, že sportovní vybavení bude při vrácení poškozeno, zavazuje se vypůjčitel uhradit
cenu opravy v plné výši, a to do 10 dnů po vyčíslení této ceny na bankovní účet půjčitele č.
4811530257/0100, který je veden u Komerční banky, a.s., Plzeň – město.
V případě, že sportovní vybavení bude ztraceno, zcizeno nebo úplně znehodnoceno, zavazuje
se vypůjčitel uhradit půjčiteli plnou cenu sportovního vybavení, která bude stanovena ke dni
ztráty, zcizení nebo úplného znehodnocení, a to do 10 dnů po vyčíslení ceny na bankovní účet
půjčitele č. 4811530257/0100, který je veden u Komerční banky, a.s., Plzeň – město.
V.
SMLUVNÍ POKUTY

1.
2.
3.
4.

V případě prodlení vypůjčitele s vrácením sportovního vybavení má půjčitel právo na smluvní
pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení s vrácením sportovního vybavení.
V případě, že vypůjčitel vrátí sportovní vybavení znečištěné, zavazuje se uhradit půjčiteli
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100,- Kč.
Vznikem nároku na uplatnění smluvní pokuty není dotčen nárok půjčitele na náhradu vzniklé
škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od data, kdy byla vypůjčiteli doručena písemná výzva
k jejímu zaplacení ze strany půjčitele, a to na bankovní účet půjčitele č. 4811530257/0100,
který je veden u Komerční banky, a.s., Plzeň – město.
VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.
2.
3.
4.

Výpůjční řád je povinen dodržovat každý vypůjčitel.
Výpůjční řád bude viditelným způsobem umístěn na ZČU FST KTS a na www.kts.zcu.cz
Výpůjční řád nabývá účinnosti dnem 12.9. 2014
Přílohou tohoto výpůjčního řádu je vzor výpůjčního listu.

V Plzni dne ………………………….

_______________________________________
vedoucí

