
Smlouva o výpůjčce elektronické Albi tužky 

 

Smluvní strany: 
Městská knihovna Kostelec nad Orlicí, organizační složka Městského úřadu se sídlem 517 41 
Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1154, zastoupená vedoucí Ivou Havlovou (dále jen „městská knihovna“) 
na straně jedné 
 
a 
 
………………………………………………………… 
 
číslo čtenářského průkazu ………………………… 
na straně druhé 
 
 
uzavírají podle ustanovení §§ 2193 – 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů tuto smlouvu o výpůjčce  
 

 
Článek 1 

Předmět smlouvy 
 

1.1 Městská knihovna tímto předává čtenáři do bezplatného užívání za podmínek, stanovených v 
této smlouvě elektronickou Albi tužku (dále jen „Albi tužku“), jehož pořizovací hodnota je  

             1 200,- Kč. 
1.2 Čtenář tímto stvrzuje převzetí Albi tužky ve stavu způsobilém k řádnému užívání, což ověřil jejím 

odzkoušením, a zavazuje se ji řádně užívat v souladu s převzatým návodem (Aktualizace audio 
souborů a aktualizace Albi tužky v návodu provádí pouze knihovník).   

1.3 Spolu s Albi tužkou bylo čtenáři předáno následující příslušenství: krabice (obal), USB kabel, 
nabíječka, stojan na Albi tužku, Audio blok a černobílá kopie návodu Průvodce kouzelným 
čtením.  

 
Článek 2 

Práva a povinnosti městské knihovny 
 

2.1 Městská knihovna má nárok na vrácení Albi tužky tam, kde byla Albi tužka vypůjčena, tj. 
v oddělení pro dětské čtenáře městské knihovny. 

2.2  Městská knihovna může požadovat vrácení předmětných věcí i před skončením smluvní doby, 
pokud čtenář předmětné věci užívá v rozporu se smluveným účelem a způsobem dočasného 
užívání. 

 
Článek 3 

Práva a povinnosti čtenáře 
 

3.1  Čtenář se zavazuje Albi tužku užívat dle přiloženého návodu Průvodce kouzelným čtením. 
3.2  Čtenář je povinen Albi tužku opatrovat s péčí řádného hospodáře a dbát, 

s přihlédnutím k její povaze, aby na ní nevznikla škoda. Dále se zavazuje chránit Albi tužku před 
její ztrátou a odcizením. 

3.3  Pokud čtenář Albi tužku a příslušenství k přístroji ztratí, koupí tužku novou nebo zaplatí částku 
1 200 Kč. Pokud ztratí nebo poškodí jednotlivé její části, cena části záleží na posouzení 
knihovníka. 

3.5 Čtenář není oprávněn přenechat Albi tužku k užívání jiné osobě. 
3.6 Čtenář je povinen vrátit Albi tužku ve stavu v jakém si ji zapůjčil, tzn. bez MP3 nahrávek. 
 

Článek 4 
Doba trvání výpůjčky, jistina 

 
4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 30 dní od ……………do…………… bez možnosti 

prodloužení. 



4.2. Městská knihovna je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že čtenář Albi tužku 
neužívá řádně za podmínek této smlouvy. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
písemného odstoupení. Čtenář je na základě odstoupení povinen bez zbytečného odkladu 
městské knihovně Albi tužku předat zpět ve stavu běžného opotřebení. 

4.3. Pokud bude čtenář v prodlení s vrácením Albi tužky, zavazuje se zaplatit městská knihovně 
dohodnutou smluvní pokutu ve výši 10 Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je 
splatná při vrácení Albi tužky. 

4.4. Čtenář se zavazuje při převzetí Albi tužky zaplatit v hotovosti jistinu (kauci) ve výši 200 Kč, 
která mu bude v případě řádného splnění povinností při ukončení smlouvy a vrácení Albi tužky 
vydána 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 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2  Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro obě smluvní strany. Smlouvu je 
možno měnit i doplňovat jen písemnými dodatky. 

5.3 Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami. 
 
 
 
 
 
 
V Kostelci nad Orlicí dne ………………… 
 
 
       
………………………………………                     …………………………………  
    za městskou knihovnu                       čtenář 
 
 
 
Stvrzuji svým podpisem, že mi Městská knihovna Kostelec nad Orlicí, organizační složka Městského 
úřadu, vrátila 200 Kč – kauci za zapůjčení Albi tužky. 
 
 
 
 
V Kostelci nad Orlicí dne …………………  …………………………………  
                  čtenář 
 
 
 
 
 

 
 

 
Městská knihovna Kostelec nad Orlicí, organizační složka Městského úřadu, potvrzuje převzetí 200 Kč 
– kauce za zapůjčení Albi tužky. 
 
 
 
 
 
V Kostelci nad Orlicí dne …………………              ………………………….  
                            za městskou knihovnu 


