
poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji 

 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek  

Pravidla půjčování pomůcek 

Kdo si může pomůcku zapůjčit (půjčující) 

1. Zájemce o zápůjčku může být 
a) osoba starší 15 let s těžkým postižením zraku a osoby starší 15 let s kombinovaným 

postižením, z nichž jedno je zrakové. 
b) osobám s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové, poskytujeme 

zapůjčení pomůcky tehdy, zajistí-li si vhodný způsob tlumočení (při sluchovém 
postižení) či jinou potřebnou pomoc související s jiným než zrakovým postižením 
(tělesné či jiné postižení). 

c) ostatní zájemci, kteří pomůcky potřebují pro studijní či prezentační neziskové účely 
(např. student sociálního nebo pedagogického zaměření) 

Pomůcky nepůjčujeme, pokud slouží ke komerci a na akcích, kde se vybírá poplatek 
(vstupné). 

2. Pokud zájemce o zápůjčku není klientem naší společnosti (nemá zaveden klientský list    
a podepsán souhlas s poskytnutí osobních údajů), musí být jeho žádost o zapůjčení 
pomůcky písemně zdůvodněná. 

3. Veškeré zápůjčky musí být schváleny  ředitelkou společnosti, která  podepisuje  dohodu 
o zápůjčce pomůcky. Ředitelka společnosti stanovuje výši „vratné zálohy“ jako podmínku 
zápůjčky. 

 

Postup 

1. Zájemce o zápůjčku kontaktuje pověřeného pracovníka půjčovny pomůcek. 
2. Pracovník informuje zájemce o podmínkách, vratné záloze (viz ceník) a dalším postupu. 

3. Zájemce si s pracovníkem dohodne termín sepsání dohody a termín převzetí pomůcky. 
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Smlouva o zápůjčce obsahuje 

jméno příjmení 
bydliště 
datum narození 
dobu zápůjčky (od/do) 
cena pomůcky = cena v případě ztráty či zničení 
výše vratné zálohy 
výše půjčovného 

 

4. Dohoda o zápůjčce je schvalována a podepisována ředitelkou společnosti. 
5. Předání pomůcky a úhrada vratné zálohy. 
6. Vrácení pomůcky a kontrola jejího stavu pracovníkem, předání vratné zálohy a úhrada 

zápůjčného. 
7. Vratná záloha je uložena u asistentky ředitele. Pracovník půjčovny pomůcek informuje 

asistentku o datu převzetí pomůcky a o výši vratné zálohy, asistentka vystaví příjmový 
doklad. Vratná záloha se hradí hotově. 

 

Doba zápůjčky 

Pomůcka se půjčuje na nezbytně nutnou dobu. Půjčovatel si vyhrazuje právo tuto dobu 
stanovit. V případě, že se pomůcka půjčuje na dobu neurčitou, smlouva musí obsahovat 
výpovědní dobu na zápůjčku. 

 

Cena zápůjčky viz Ceník 


