Příloha č. 4

SMLOUVA O VÝPŮJČCE IDENTIFIKAČNÍ KARTY
uzavřená podle ust. § 659 a n. zákona č. 40 / 1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi
I. Smluvní strany
1. Půjčitel: Západočeská univerzita v Plzni, se sídlem Univerzitní ul. č. 8, 306 14 Plzeň, IČO: 49 77 75 13
zastoupená kvestorem ……………………………………
DIČ: CZ49 77 75 13, bank. spojení eBanka, č. ú.: 143929001/ 2400
(dále jen „ZČU“)
a
2. Vypůjčitel :

r. č.:
trvale bytem v:

PSČ:

vztah k ZČU (student, host, ostatní):
(dále jen „uživatel“ ).
II. Předmět smlouvy
1.

ZČU je vlastníkem plastové čipové bezkontaktní identifikační karty (dále jen „identifikační karta“ nebo „IK“).. Tato
IK je opatřena znakem ZČU, fotografií a dalšími osobními údaji sloužícími k osobní (vizuální i elektronické)
identifikaci uživatele. IK uživatele – hosta má místo osobních údajů pouze nápis HOST.

2.

Na základě této smlouvy přenechává ZČU IK uživateli za účelem jeho osobní identifikace (vizuální i elektronické)
a využívání služeb, slev či jiných výhod, poskytovaných jednotlivými systémy v rámci infrastruktury jednotného
identifikačního systému v zařízeních a prostorách ZČU nebo u smluvních partnerů.

3.

Zapůjčení IK uživateli je bezplatné a ten má povinnost v rozhodné době ji funkční vrátit ( čl. III ).

4.

Za účelem zajištění splnění povinnosti uživatele dle bodu 3. se sjednává mezi smluvními stranami kauce ve prospěch
ZČU. Tato kauce propadá v případě nevrácení IK, ztráty IK včetně jejího odcizení nebo zcizení, zničení či
nadměrného poškození. Kauce jako záloha ve výši 400,- Kč je splatná uživatelem před podpisem této smlouvy a
vyjadřuje náklady na pořízení IK. V případě řádného vrácení IK bude tato kauce uživateli vrácena v plné výši.
Řádným vrácením se rozumí situace, kdy IK je odevzdána provozuschopná, vizuálně nepoškozená a její stupeň
opotřebení odpovídá běžnému užívání za sjednaným účelem.
III. Doba výpůjčky

1.

2.

Identifikační kartu dle článku II. přenechává ZČU uživateli za podmínek uvedených níže, a to na dobu určitou,
která je stanovena takto:


„uživateli – studentovi“ po dobu jeho studia na ZČU. Koncem doby výpůjčky se pro tento účel rozumí
ukončení nebo přerušení studia na ZČU,



„uživateli – hostu“ po dobu jeho hostování na ZČU. Koncem doby výpůjčky se pro tento účel rozumí
ukončení hostování,



„uživateli – ostatní“ po dobu jeho smluvního vztahu se ZČU.

Uživatel je povinen osobně a bez průtahů, nejpozději však do 15 dnů po uplynutí sjednané doby uvedené v bodě 1,
vrátit IK ZČU, jinak mu zaniká právo na vrácení složené kauce. Místem jejího vrácení je pověřené pracoviště ZČU,
kterým je CIV, středisko provozu a služeb (CIV/SPS), pracoviště HelpDesk.
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IV. Užívání identifikační karty
1.

ZČU je povinna během jednoho následujícího pracovního dne od vydání IK zavést ji do jednotného identifikačního
systému a zajistit její funkčnost ke sjednanému účelu.

2.

Uživatel odpovídá za svěřenou IK, kterou bude užívat jen ke sjednanému účelu podle návodu uvedeného v příloze
č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy a bude ji chránit před nadměrným poškozením, ztrátou anebo zničením.

3.

Uživatel není oprávněn přenechat IK jiné osobě, zejména za účelem vstupu či čerpání služeb.

4.

Uživatel je povinen na vyzvání oprávněných osob (např. pokladní menz, vrátný a pracovníci knihovny) se touto IK
identifikovat.

5.

Dojde-li během doby platnosti této smlouvy ke ztrátě IK, k jejímu odcizení, nadměrnému poškození, či ztrátě
funkčnosti IK, je uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na pracoviště HelpDesku CIV/SPS.. ZČU se
zavazuje zablokovat funkčnost IK nejpozději do 24 hodin po nahlášení její ztráty či odcizení.

6.

V případě, že během doby platnosti této smlouvy dojde ke ztrátě funkčnosti IK samovolně, bez zjevného či
prokazatelného zavinění uživatelem, vydá mu ZČU prostřednictvím pracoviště HelpDesk novou IK během jednoho
následujícího pracovního dne, bez složení další kauce. Ve sporných případech si vyhrazuje ZČU právo vlastního
odborného technického posouzení příčiny případné nefunkčnosti IK.

7.

Pokud ztráta funkčnosti IK byla způsobena úmyslně či z nedbalosti uživatele, složená kauce propadá ve prospěch
ZČU. Na pracovišti HelpDesk bude uživateli vydána nová IK do 3 pracovních dnů na základě složení nové kauce.
V. Ostatní ujednání

1.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že v případě vystavení další IK, je povinen, s výjimkou uvedenou v článku IV.,
bod 6., zaplatit opět novou kauci v plné výši 400,- Kč.

2.

Uživatel rovněž potvrzuje podpisem této smlouvy, že byl řádně seznámen s funkcemi a způsobem užívání
vypůjčené IK, kterou v tomto okamžiku přejímá do vlastního fyzického užívání v řádném technickém stavu.

3.

Porušení povinností, stanovených touto smlouvou studentem – uživatelem IK, může být klasifikováno jako
disciplinární přestupek ve smyslu § 64 zákona č. 111/1998 S Sb. o vysokých školách. V souladu s citovaným
zákonem a disciplinárními řády ZČU nebo jejích fakult lze uložit sankci až po vyloučení ze studia. Výše uvedené
nezbavuje uživatele IK povinnosti nahradit ZČU škodu.

VI. Závěrečná ustanovení
1.

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a na důkaz svobodné vůle tuto
podepisují.

3.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a vyhotovuje se ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran.

4.

Uživatel tímto uděluje zpracovateli osobních údajů, kterým je ZČU souhlas se zpracováním osobních a citlivých
údajů (jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, fotografie, zařazení v rámci ZČU) v informačním systému ZČU.

V Plzni dne :

__________________________

______________________
ZČU

____________________
uživatel
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Příloha: Návod na užívání a údržbu IK
Průkazem studenta a zaměstnance ZČU je bezkontaktní identifikační karta o rozměru
86 x 54 x 0,76 (1,3) mm dle ISO 7810 (dále jen „karta“) . Jedná se o standardní plastovou PVC kartu se zabudovaným
radiofrekvenčním čipem pro bezkontaktní způsob identifikace. Karta uvnitř obsahuje elektronické informace a na
povrchu je opatřena barevným termosublimačním potiskem s logem ZČU a s údaji o uživateli včetně jeho fotografie.
Karta studentů je pro každý akademický rok opatřena aktuální holografickou známkou, která pro dané období ověřuje
platnost karty.
S Kartou je nutné zacházet přiměřeně v souladu s jejím účelem, obdobně jako s kartou bankovní či s osobním průkazem.
Karta odolává běžným chemickým a fyzikálním vlivů. Materiál a konstrukce karty umožňují její používání v rozmezí
teplot -20 až +100°C. Karta odolává rovněž mírnému mechanickému namáhání a běžným chemickým vlivům.
Karta se nesmí vystavovat nadměrnému mechanickému namáhání (ohýbání, lámání, vrypování, vrtání, řezáni apod.) a
agresivnímu chemickému prostředí. Je rovněž zakázáno kartu úmyslně vystavovat dalším fyzikálním vlivům, jako např.
vkládat kartu do intenzivního vysokonapěťového pole, do intenzivního magnetické pole, do rentgenového či
mikrovlnného záření. Pokud je karta vystavena těmto extrémním a ne běžným vlivům či jinému nevhodnému způsobu
zacházení, může dojít k úplnému poškození karty. V takovém případě se takové poškození bude považovat za úmyslné a
uživatel takto způsobenou škodu uhradí.
Karta se používá tak, že se libovolnou plochou přikládá do těsné blízkosti k ploše snímače do místa označeného žlutým
terčem. Čtecí vzdálenost se pohybuje v rozmezí od 0 do 10cm od povrchu snímače. Po přiložení karty a po identifikaci
snímačem (potvrzeno optickým a akustickým signálem) se karta od snímače oddálí. Nedojde-li k této identifikaci, karta
se od snímače musí zcela oddálit na dobu alespoň 2 sekund a opětovně se ke snímači přiloží. (Pozn.: Pokud kartu po
neuskutečněné identifikaci neoddálíme a trvale tuto u snímače držíme, k identifikaci nedojde).
Doporučujeme všem uživatelům s kartou zacházet šetrně tak, jako s každým jiným osobním průkazem. Za běžného
používání a uchovávání karty je funkčnost karty a kvalita potisku garantována na dobu 3 až 5 let.
Karta nevyžaduje žádnou údržbu. Dojde-li k znečištění karty, lze kartu omýt např. teplou vodou při použití běžných
domácích saponátových prostředků.

