
Výpůjční řád půjčovny krojů ve Vranovicích

1. Vypůjčit kroj si může každý občan Vranovic nebo se souhlasem správce krojů nebo vedení 
obce  i  jiná  osoba (dále  jen  Vypůjčitel),  a  to  ve  výpůjční  době  (úterý  8-16 hodin),  po 
předchozí telefonické domluvě se správcem krojů.

2. Kroje,  které  jsou  zapůjčeny  na  akce  související  s reprezentací  obce  Vranovice (hody, 
májová, Vranovické jaro, Obecní ples aj.) jsou poskytnuty bezplatně. 

3. Cena pro zapůjčení na jiné akce nesouvisející s obcí Vranovice je stanovena na 750 Kč za 
kroj vč. obuvi.

4. Při zapůjčení se navíc vybírá oproti dokladu vratná kauce ve výši 1000 Kč, která může být 
částečně  či  celá  využita  k uhrazení  škod  vzniklých  na  krojových  součástech  nebo  na 
peněžitou pokutu za nevrácení kroje v termínu (viz bod 7). V případě vrácení neporušeného, 
řádně vypraného a vyžehleného kroje (pánská košile, flor, dámská košile, dámské spodnice, 
dámská sukně, dámský fěrtoch a mašle jak na věnečku tak na rukávcích) se kauce vrací 
v plné výši.

5. Za škodu se nepovažuje běžné poškození vzniklé nošením (např. přiměřeně ošlapaná obuv). 
Za škodu se považují potrhání, propálení, zašpinění oděvu více než běžným nošením 
(např. polití červeným vínem, zašpinění od trávy, krve, šmíru, ušpinění od make-upu a 
jiné  skvrny,  které  nelze  vyprat),  zaprání/zmoknutí  výšivek,  poničení  věnečku  či 
zmoknutí a změna tvaru klobouku, natržení bot či odření bot apod.

6. V případě  škody bude o výši  částky,  která  bude stržena  z kauce či  bude vyžadována po 
Vypůjčiteli  nad  rámec  kauce,  rozhodovat  3-členná  komise  složená  ze  správce  krojů  a 
dvou zástupců zřizovatele (tedy zastupitelů obce), a to s ohledem na náklady vynaložené na 
způsobenou škodu.

7. Kroj je vypůjčitel povinen vrátit do úterý 15 hod. v týdnu následujícím po konání akce, na 
kterou byl zapůjčen. V případě nevrácení mu bude účtována pokuta ve výši  100 Kč/den 
prodlení. Správce kroje není povinen převzít kroj od jiné osoby, zvláště tehdy nebude-li 
vrácen neporušený, řádně vypraný a vyžehlený. Kroj vrácený jinou osobou, který správce 
kroje od ní odmítne převzít, se nepovažuje za řádně vrácený kroj.

8. V případě nevrácení krojové součásti bude po Vypůjčiteli požadována plná pořizovací cena 
této krojové součásti.

9. Při rezervacích krojů mají přednost ti, kteří se budou podílet na reprezentaci obce Vranovice. 
Přednostně bude vyhověno žádosti  o zapůjčení  kompletního kroje  před žádostí  o půjčení 
pouze  některé  krojové  součásti  (která  by  blokovala  možnost  zapůjčit  jinému  zájemci 
kompletní kroj)

10. V případě, že Vypůjčitel vážně poruší výpůjční řád (např. nevrácení kroje či jeho části více 
než 7 dnů po uplynutí termínu) nebo se bude  chovat ke kroji nevhodně (např. vážné 
nebo úmyslné poškození kroje, zneužití kroje aj.), nebude mu kroj napříště zapůjčen.

Tento výpujční řád byl schválen Radou obce 12/11.6.2018.


