DOHODA O ODPOVĚDNOSTI ZA ZTRÁTU
PŘEDMĚTŮ SVĚŘENÝCH K PLNĚNÍ
STUDIJNÍCH ÚKOLŮ
U Z A V Ř E N Á
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Z Á K O N Í K U

P R Á C E

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
IČ 62156462, DIČ CZ62156462
(dále jen JAMU)
zastoupena/jednající: ……………………………………
Součást JAMU: ………………………………………… Nákladové středisko: ……………..
a
Jméno a příjmení:
trvalý pobyt:
Ročník:

Obor:

(dále jen student)
uzavírají na základě potvrzení …………………………………..…., že studentovi je nezbytné
svěřit k plnění studijního úkolu ……………………………………………………..................
v ………………………….….. od ………………… do ………………… tyto předměty
(název předmětu, inventární číslo, popis případných závad):
a. …………………………………………………………………………………,
b. …………………………………………………………………………………,
c. …………………………………………………………………………………,
d. …………………………………………………………………………………,
e. …………………………………………………………………………………,
f. …………………………………………………………………………………,
V Brně dne …………………
…………………………………….
akademický pracovník
následující dohodu:
I.
Svěření
Vysoká škola svěřuje výše uvedené předměty studentovi, který tyto v době, kdy je
nebude bezprostředně používat, uloží a zabezpečí takto:

Student svým podpisem potvrzuje, že převzal předměty uvedené v článku I. bez závad,
není-li v čl. I uvedeno jinak, že byl seznámen se způsobem jejich použití a s bezpečnostními
předpisy, a že si je vědom, že v případě ztráty svěřených předmětů odpovídá za škodu
v rozsahu, ve kterém se mu nepodaří prokázat, že ztrátu nezavinil. Student se dále zavazuje,
že bude o svěřené předměty řádně pečovat, že učiní vše, aby zabránil jejich ztrátě, odcizení,
zničení nebo poškození, že je bude používat pouze k plnění stanoveného studijního úkolu,
že je nepřenechá k užívání jiným osobám a že je vrátí nejpozději do 3 dnů po splnění úkolu
vymezeného v tomto potvrzení, ve stanoveném termínu nebo ihned na vyzvání JAMU, vždy
však před ukončením studia.
II.
Závěrečná ustanovení
Student a JAMU prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetli, že její obsah, se kterým
souhlasí, je jim znám v plném rozsahu a jsou si vědomi povinností jim z této dohody
plynoucích. Dále prohlašují, že tato dohoda zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou
vůli, že byla uzavřena nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
pod ni připojují své podpisy.

V Brně dne …………………

V Brně dne …………………

…………………………………….
student

…………………………………….
JAMU

Potvrzení o vrácení předmětu
Zaměstnanec vysoké školy …………………………………..…., příslušný ke správě
předmětů svěřených na základě výše uvedené smlouvy, potvrzuje, že tyto od studenta převzal
v následujícím stavu: …………...………………………………………………………………,
s těmito závadami ……………………………………………………………………………….
V Brně dne …………………

…………………………………….
zaměstnanec příslušný
ke správě předmětu

…………………………………….
student
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