
Příloha č. 5 Knihovního řádu Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm 

Pravidla půjčování čteček elektronických knih 

Čtečky elektronických knih se půjčují i vracejí v oddělení studovny a čítárny, které je umístěno ve 2. NP 

hlavní budovy Městské knihovny Rožnov. 

 

Půjčování 

1. Půjčují se absenčně na dobu 1 měsíce bez možnosti prodloužení na jistinu 500 Kč.  

2. Jedna ze čteček slouží k prezenčnímu půjčení a seznámení se s ní. 

3. Čtečku si mohou vypůjčit pouze registrovaní uživatelé v Městské knihovně Rožnov pod Radhoštěm 

starší 18 let s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně 

Rožnov. 

4. Výpůjčky se realizují na základě smlouvy mezi čtenářem a Městskou knihovnou Rožnov, ve které jsou 

stanoveny veškeré podmínky. 

5. Čtenář je povinen prokázat při půjčení i vracení totožnost platným občanským průkazem. 

6. Obsluha čtenáře seznámí se základním ovládáním čtečky. 

7. Čtenář je povinen zacházet s čtečkou podle přiloženého návodu. 

8. Před půjčením je zkontrolována funkčnost čtečky a ta se půjčuje nabitá. 

9. V případě, že je čtečka vypůjčená jiným čtenářem, může si ji případný zájemce rezervovat 

prostřednictvím knihovnického systému Verbis. 

 

Vracení 

10. Čtenář je povinen vrátit čtečku ve stanoveném termínu, v případě prodlení platí sankční poplatek 5 Kč 

za každý započatý den 

11. Čtečka se vrací nabitá a s vymazanými poznámkami a osobním nastavením. Není-li tomu tak, musí 

čtenář počkat, až ji obsluha nabije a zkontroluje její funkčnost. 

12. V případě poškození nebo ztráty příslušenství či celé čtečky je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu. 

13. Při vrácení čtečky obdrží čtenář potvrzení o vrácení. 

14. Součástí přílohy č. 5 jsou smlouvy k jednotlivým čtečkám elektronických knih. 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm 30. 6. 2018 

Bc. Pavel Zajíc 

ředitel Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SMLOUVA O ABSENČNÍ VÝPŮJČCE ČTEČKY ELEKTRONICKÝCH KNIH  

 

Smluvní strany: 

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 

se sídlem Bezručova 519, 756 61, 

zastoupená Bc. Pavlem Zajícem 

IČ: 64123430 

(dále jen „půjčitel“) 

na straně jedné  

a 

……………………………………………………………………………………………. nar. ……………………………………….. 

 

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

číslo čtenářského průkazu: ……………………………………. 

(dále jen „vypůjčitel“) 

na straně druhé 

uzavírají podle ustanovení § 2193 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto 

smlouvu o výpůjčce: 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

1.1 Půjčitel tímto bezplatně předává vypůjčiteli do bezplatného užívání a podmínek stanovených v této 

smlouvě čtecí zařízení zn. ONYX inkBOOK Prime HD, č.k. 207000029165 (dále jen „čtečka“), jehož 

pořizovací hodnota je 3 744 Kč. 

1.2 Vypůjčitel tímto stvrzuje převzetí čtečky ve stavu způsobilém k řádnému užívání, což ověřil jejím 

odzkoušením, a zavazuje se ji řádně užívat v souladu s převzatým návodem a instrukcí půjčitele. Spolu 

s čtečkou bylo vypůjčiteli předáno následující příslušenství: návod, pouzdro. 

 

Článek 2 

Práva a povinnosti půjčitele 

2.1 Půjčitel má nárok na vrácení čtečky ve svém sídle, tj. budově knihovny, ve studovně a čítárně, na adrese 

Bezručova 519, Rožnov pod Radhoštěm. 

2.2 Půjčitel může požadovat vrácení předmětných věcí 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 čtečku používat jen k práci s dokumenty dle přiloženého návodu. 

3.2 Vypůjčitel je povinen se čtečkou zacházet přiměřeně a ohleduplně tak, aby s přihlédnutím k její povaze, 

na ní nevznikla škoda. Dále se zavazuje chránit čtečku před její ztrátou a zcizením. 

3.3 Pokud vypůjčitel čtečku poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, zaplatí opravu nebo dokoupení 

v této výši: 

- pouzdro 150 Kč 

- fyzické poškození čtečky bude účtováno dle posouzení pověřeného pracovníka 

3.4 Pokud vypůjčitel poškodí čtečku tak, že nemůže dále sloužit svému účelu, nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí 

její pořizovací cenu nebo poskytne adekvátní náhradu stejné cenové hodnoty. 

3.5 Vypůjčitel není oprávněn přenechat čtečku k užívání jiné osobě. 

 

Článek 4 

Doba trvání, jistina 

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

4.2 Půjčitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že vypůjčitel čtečku neužívá řádně za 

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

je na základě odstoupení povinen bez zbytečného odkladu půjčiteli čtečku předat zpět ve stavu 

běžného opotřebení. 

4.3 Pokud bude vypůjčitel v prodlení s vracením čtečky, zavazuje se zaplatit půjčiteli dohodnutou smluvní 

pokutu ve výši 5 Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná při vrácení čtečky. 

4.4 Vypůjčitel se zavazuje při převzetí čtečky podle „Článku 1“ této smlouvy zaplatit v hotovosti jistinu 

(zálohu) ve výši 500 Kč, která mu bude v případě řádného splnění povinností při vrácení čtečky 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 právními 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. 

V Rožnově pod Radhoštěm dne………………………………………. 

za půjčitele:                  vypůjčitel: 

 

 

 

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



SMLOUVA O ABSENČNÍ VÝPŮJČCE ČTEČKY ELEKTRONICKÝCH KNIH  

 

Smluvní strany: 

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 

se sídlem Bezručova 519, 756 61, 

zastoupená Bc. Pavlem Zajícem 

IČ: 64123430 

(dále jen „půjčitel“) 

na straně jedné  

a 

……………………………………………………………………………………………. nar. ……………………………………….. 

 

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

číslo čtenářského průkazu: ……………………………………. 

(dále jen „vypůjčitel“) 

na straně druhé 

uzavírají podle ustanovení § 2193 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto 

smlouvu o výpůjčce: 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

1.3 Půjčitel tímto bezplatně předává vypůjčiteli do bezplatného užívání a podmínek stanovených v této 

smlouvě čtecí zařízení zn. Kindle 4, č.k. ………………………. (dále jen „čtečka“), jehož pořizovací hodnota je 

2 499 Kč. 

1.4 Vypůjčitel tímto stvrzuje převzetí čtečky ve stavu způsobilém k řádnému užívání, což ověřil jejím 

odzkoušením, a zavazuje se ji řádně užívat v souladu s převzatým návodem a instrukcí půjčitele. Spolu 

s čtečkou bylo vypůjčiteli předáno následující příslušenství: USB kabel,  návod, pouzdro. 

 

Článek 2 

Práva a povinnosti půjčitele 

2.3 Půjčitel má nárok na vrácení čtečky ve svém sídle, tj. budově knihovny, ve studovně a čítárně, na adrese 

Bezručova 519, Rožnov pod Radhoštěm. 

2.4 Půjčitel může požadovat vrácení předmětných věcí 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 

3.6 Vypůjčitel se zavazuje čtečku používat jen k práci s dokumenty dle přiloženého návodu. 

3.7 Vypůjčitel je povinen se čtečkou zacházet přiměřeně a ohleduplně tak, aby s přihlédnutím k její povaze, 

na ní nevznikla škoda. Dále se zavazuje chránit čtečku před její ztrátou a zcizením. 

3.8 Pokud vypůjčitel čtečku poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, zaplatí opravu nebo dokoupení 

v této výši: 

- USB kabel 100 Kč 

- pouzdro 245 Kč 

- fyzické poškození čtečky bude účtováno dle posouzení pověřeného pracovníka 

3.9 Pokud vypůjčitel poškodí čtečku tak, že nemůže dále sloužit svému účelu, nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí 

její pořizovací cenu nebo poskytne adekvátní náhradu stejné cenové hodnoty. 

3.10 Vypůjčitel není oprávněn přenechat čtečku k užívání jiné osobě. 

 

Článek 4 

Doba trvání, jistina 

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

4.6 Půjčitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že vypůjčitel čtečku neužívá řádně za 

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

je na základě odstoupení povinen bez zbytečného odkladu půjčiteli čtečku předat zpět ve stavu 

běžného opotřebení. 

4.7 Pokud bude vypůjčitel v prodlení s vracením čtečky, zavazuje se zaplatit půjčiteli dohodnutou smluvní 

pokutu ve výši 5 Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná při vrácení čtečky. 

4.8 Vypůjčitel se zavazuje při převzetí čtečky podle „Článku 1“ této smlouvy zaplatit v hotovosti jistinu 

(zálohu) ve výši 500 Kč, která mu bude v případě řádného splnění povinností při vrácení čtečky vydána 

zpět. V opačném případě bude jistina započtena proti smluvní pokutě, případně vzniklé škodě z titulu 

poškození věci. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

5.4  Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právními vztahy z ní vyplývající příslušnými 

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

5.5 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro obě smluvní strany. Smlouvu je možno 

měnit i doplňovat písemnými dodatky. 

5.6 Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami. 

V Rožnově pod Radhoštěm dne………………………………………. 

za půjčitele:                  vypůjčitel: 

 

 

 

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



SMLOUVA O ABSENČNÍ VÝPŮJČCE ČTEČKY ELEKTRONICKÝCH KNIH  

 

Smluvní strany: 

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 

se sídlem Bezručova 519, 756 61, 

zastoupená Bc. Pavlem Zajícem 

IČ: 64123430 

(dále jen „půjčitel“) 

na straně jedné  

a 

……………………………………………………………………………………………. nar. ……………………………………….. 

 

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

číslo čtenářského průkazu: ……………………………………. 

(dále jen „vypůjčitel“) 

na straně druhé 

uzavírají podle ustanovení § 2193 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto 

smlouvu o výpůjčce: 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

1.5 Půjčitel tímto bezplatně předává vypůjčiteli do bezplatného užívání a podmínek stanovených v této 

smlouvě čtecí zařízení zn. PocketBook 611, č.k. 207000025351 (dále jen „čtečka“), jehož pořizovací 

hodnota je 3 590 Kč. 

1.6 Vypůjčitel tímto stvrzuje převzetí čtečky ve stavu způsobilém k řádnému užívání, což ověřil jejím 

odzkoušením, a zavazuje se ji řádně užívat v souladu s převzatým návodem a instrukcí půjčitele. Spolu 

s čtečkou bylo vypůjčiteli předáno následující příslušenství: USB kabel,  návod, pouzdro. 

 

Článek 2 

Práva a povinnosti půjčitele 

2.5 Půjčitel má nárok na vrácení čtečky ve svém sídle, tj. budově knihovny, ve studovně a čítárně, na adrese 

Bezručova 519, Rožnov pod Radhoštěm. 

2.6 Půjčitel může požadovat vrácení předmětných věcí 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 

3.11 Vypůjčitel se zavazuje čtečku používat jen k práci s dokumenty dle přiloženého návodu. 

3.12 Vypůjčitel je povinen se čtečkou zacházet přiměřeně a ohleduplně tak, aby s přihlédnutím k její 

povaze, na ní nevznikla škoda. Dále se zavazuje chránit čtečku před její ztrátou a zcizením. 

3.13 Pokud vypůjčitel čtečku poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, zaplatí opravu nebo 

dokoupení v této výši: 

- USB kabel 100 Kč 

- pouzdro 459 Kč 

- fyzické poškození čtečky bude účtováno dle posouzení pověřeného pracovníka 

3.14 Pokud vypůjčitel poškodí čtečku tak, že nemůže dále sloužit svému účelu, nebo ji vůbec nevrátí, 

zaplatí její pořizovací cenu nebo poskytne adekvátní náhradu stejné cenové hodnoty. 

3.15 Vypůjčitel není oprávněn přenechat čtečku k užívání jiné osobě. 

 

Článek 4 

Doba trvání, jistina 

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

4.10 Půjčitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že vypůjčitel čtečku neužívá řádně za 

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

je na základě odstoupení povinen bez zbytečného odkladu půjčiteli čtečku předat zpět ve stavu 

běžného opotřebení. 

4.11 Pokud bude vypůjčitel v prodlení s vracením čtečky, zavazuje se zaplatit půjčiteli dohodnutou 

smluvní pokutu ve výši 5 Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná při vrácení 

čtečky. 

4.12 Vypůjčitel se zavazuje při převzetí čtečky podle „Článku 1“ této smlouvy zaplatit v hotovosti jistinu 

(zálohu) ve výši 500 Kč, která mu bude v případě řádného splnění povinností při vrácení čtečky vydána 

zpět. V opačném případě bude jistina započtena proti smluvní pokutě, případně vzniklé škodě z titulu 

poškození věci. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

5.7  Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právními vztahy z ní vyplývající příslušnými 

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

5.8 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro obě smluvní strany. Smlouvu je možno 

měnit i doplňovat písemnými dodatky. 

5.9 Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami. 

V Rožnově pod Radhoštěm dne………………………………………. 

za půjčitele:                  vypůjčitel: 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 




