
Smlouva o zapůjčení rehabilitační a kompenzační 
pomůcky č. / 

 
uzavřená podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, níže uvedeného data, 
měsíce a roku  mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
Poskytovatel:    Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. 
        Klub Paprsek 

Zastoupená:    Jaroslavou Bednářovou, statutární zástupce 

IČ:        49 40 85 77 
 

 
Provozovna půjčovny: 
Adresa:      Lípová 364/2, Vyškov 

Vedoucí půjčovny:   Mgr. Marie Mikulášková, DiS. 
Sociální pracovník:  Bc. Lenka Žampachová 
Tel.:       515 531 354, 739 371 872 

Bankovní spojení:   215 057 493/0600 (variabilní symbol č. smlouvy bez lomítka) 
E-mail:      pujcovna.vy@seznam.cz 

 
(dále jen poskytovatel) 

a 
 
Uživatel:       
Bytem:       
Narozen/-na:     
Telefon:       
e-mail:       
 
(dále jen uživatel) 
 

I. 
Druh poskytování služby, místo a čas   

 

1. Předmětem této smlouvy je zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. 
 

2. Služba uvedená v odstavci 1 tohoto článku bude poskytována na adrese Lípová 
364/2, 682 01  Vyškov. 
 

3. Služba je poskytována v úředních hodinách, a to   
pondělí -  čtvrtek   8:00 – 12:00   12:30-  16.00 hod.,  pokud nebude dohodnuto 
jinak. 
 

4. Odpovědnou osobou za poskytování služby dle odstavce I. je Bc. Lenka Žampachová  
nebo Mgr. Marie Mikulášková, DiS.. 

 
 
 
 

II. 

mailto:pujcovna.vy@seznam.cz


Rozsah poskytování služby 
 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou zapůjčuje uživateli kompenzační pomůcku: 
 
 

Včetně příslušenství: 
 

aby ji dočasně využíval pouze pro svoji potřebu. 
 

2. Smlouva se vyhotovuje na dobu určitou, nejdéle na dobu 3 měsíců. Po uplynutí této 
doby je nájemce povinen poskytovatele kontaktovat a ujednat si s ním prodloužení 
nájemní smlouvy. Předmět nájmu musí být vrácen nejpozději poslední den lhůty 
pouze v úřední hodiny Poradny a půjčovny, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 
 

Pomůcka zapůjčena na dobu od   do 
 

3. V případě, že si uživatel nemůže sám zajistit dopravu pomůcky, může dopravu zajistit 
poskytovatel dle ceníku a možností. Pokud odvoz pomůcky od klienta zajišťuje 
pronajímatel, nájem končí až dnem vrácení (odvozu) pomůcky. 
 

4. Uživateli je bezplatně poskytnuto základní poradenství v sociální oblasti (jak získat 
pomůcku vlastní, sociální dávky a kontakty na návazné sociální služby). 
 

III. 
Cena a platební podmínky 

 

1. Výše nájemného byla stanovena dle schváleného ceníku ve výši: Kč (slovy:  
 ). Nájemné na sjednané období je splatné při podpisu této Smlouvy a 
pronajímatel podpisem smlouvy převzetí této částky potvrzuje. 
 

2. Úhrada bude provedena hotově přímo pronajímateli v den podpisu Smlouvy, ten 
vystaví nájemci příjmový pokladní doklad. V případě, že bude pomůcka vrácena 
dříve, než je ve smlouvě ujednáno, bude vrácen přeplatek v poměrné výši. 
 

3. Pro případ prodlení nájemce s vrácením předmětu  nebo úhradou nájmu po dobu 
kratší než jeden měsíc se sjednává ve prospěch pronajímatele smluvní pokuta ve 
výši trojnásobku nájemného dle bodu č. III/1, počítána od prvního dne  prodlení. 
 

4. Pro případ prodlení nájemce s vrácením předmětu nebo úhradou nájmu delším než 
jeden měsíc se sjednává ve prospěch pronajímatele smluvní pokuta ve výši 500,- Kč 
za každý započatý měsíc, pokud bude předmět vrácen. 
 

5. V případě prodlení s vrácením předmětu nebo úhradou nájmu po dobu delším jak 
6 měsíců se má za to, že předmět byl zničen, ztracen apod. V tomto případě se 
nájemce zavazuje uhradit 70 % z pořizovací ceny pronajatého předmětu. 

 

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Pronajímatel se zavazuje půjčovat pomůcku čistou a desinfekcí ošetřenou. 
 

2. Pronajímatel je povinen seznámit uživatele s obsluhou pomůcky a názorně mu 
předvést způsob použití. Uživatel svým podpisem stvrzuje, že byl s obsluhou 
pomůcky řádně seznámen a bere tím na sebe veškeré riziko spojené s jejím 
užíváním. 
 



3. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu pouze k účelu, pro který byl vyroben a 
v souladu s poučením, které se mu dostalo při podpisu této smlouvy, popřípadě dle 
písemného návodu, který při podpisu smlouvy nájemce přebírá, což podpisem 
smlouvy potvrzuje. 

4. Pronajatý předmět musí být vrácen ve stavu, v jakém byl zapůjčen (čistý a 
nepoškozen), přiměřeně ke stavu opotřebení.   
 

5. Pokud se pomůcka v době užívání nájemcem poškodí nebo přestane být funkční, je 
nájemce povinen  o tomto informovat poskytovatele. Opravy pomůcek provádí 
výhradně poskytovatel, jakýkoliv zásah ze strany nájemce není možný. 
 

6. Cenu za opravu hradí poskytovatel, pokud pomůcka nebyla poškozena úmyslně, ale 
škoda vznikla z důvodu opotřebení pomůcky. Úmysl bude posouzen odborným 
znalcem, kterého zajistí poskytovatel. V případě, že je pomůcka poškozena 
nevhodným zacházením ze strany nájemce, nebo ji nájemce sám svým zásahem 
(opravou) poškodí, hradí v tomto případě opravu nájemce dle faktury výrobce, který 
opravu provede. 
 

7. Pokud není uživatel spokojen s poskytovanou službou nebo s jednáním pracovníka, 
má právo  podat stížnost dle standardu č. 7. 

 
V. 

Výpovědní důvody 
 

1. Služba může být ukončena ze strany uživatele kdykoliv bez udání důvodu. 
 

2. Uživatel opakovaně nebo zásadně porušuje povinnosti ze smlouvy a vnitřní pravidla, 
která jsou součástí této Smlouvy. 
 

3. Pronajatý předmět opakovaně vrací znečištěn nebo poškozen. 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva o zapůjčení pomůcky se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž 

každé má platnost originálu a z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 
 

2. Na důkaz toho, že tato smlouva o nájmu movité věci byla sepsána dle jejich pravé a 
svobodné vůle bez nátlaku, tísně či jiných nevýhodných podmínek, připojují obě 
smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 
 

3. V případě vrácení pomůcky před daným termínem nebo mimo pracovní dobu je třeba 
si návštěvu telefonicky dohodnout. 
 

4. Nájemce svým podpisem uděluje souhlas ke zjišťování, shromažďování, 
zpracovávání a uchovávání jeho osobních údajů v rozsahu nezbytném pro zapůjčení 
rehabilitační nebo kompenzační pomůcky, dále třetím osobám (obce, města), které 
si mohou vyžádat kontaktní údaje z důvodu poskytování dotací, v souladu 
s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR). 

 
Ve Vyškově dne:   
 
 
 
...................................................................             .............................................................. 
                     pronajímatel                                   nájemce 



 
Evidence prodloužení pronájmu věci: 

 

Dne: Doplatek: Zaplaceno: Prodloužení 
do: 

Vráceno 
dne: 

Přeplatek: Podpis: 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Uživatel souhlasí s ukončením služby a souhlasí s celkovým vyúčtováním. 
 
 
Datum: ................................................   Podpis: ..........................................................… 


