
 

 

Smlouva o výpůjčce 
 

Půjčitel       
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje se sídlem na Vítězné 56,  
360 09 Karlovy Vary IČ: 26594307, DIČ: CZ 26594307, tel.: 603 725 000,  
e-mail: info@sluzbypostizenym.cz 
 
pracoviště Karlovy Vary, Sokolovská 54, tel. 353 234 666, 602 340 549 

 
Vypůjčitel 
Jméno a příjmení:  
Datum narození:  
Adresa trvalého bydliště:  
Typ a číslo průkazu ZTP, ZTP/P:  
Průkaz totožnosti:  
Kontakt:  
Doba výpůjčky:  od:    do:  
 

   
 

1. Půjčitel je vlastníkem předmětu výpůjčky, který za podmínek v této smlouvě 
uvedených přenechává bezplatně do užívání vypůjčiteli. Vypůjčitelem pak může být 
pouze občan České republiky a současně držitel průkazu ZTP, ZTP/P, senior či 
osoba se sluchovým postižením (dále jen vypůjčitel). 

2. Vypůjčitel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že je osobou uvedenou v bodu 1 této 
smlouvy.  

3. Vypůjčitel stvrzuje svým podpisem, že převzal předmět(y) výpůjčky v pořádku, 
funkční, a že byl seznámen s podmínkami jeho použití a zároveň se zavazuje tyto 
podmínky bezvýhradně dodržovat. Vypůjčitel dále není oprávněn přenechat předmět 
výpůjčky úplatně či bezplatně do užívání jinému, dát jej do zástavy či jej převést na 
jiného. 

4. Nevrátí-li vypůjčitel předmět výpůjčky půjčiteli ve lhůtě stanovené touto smlouvou, je 
vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý den 
prodlení s vrácením předmětu výpůjčky. Tím není dotčeno právo půjčitele na úhradu 
případně vzniklé škody v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do 5-ti dnů od data, kdy 
bude vypůjčiteli doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany půjčitele.  

5. Prodloužení této smlouvy o výpůjčce je možné po vzájemné dohodě a to výhradně 
písemnou formou – uzavření nové smlouvy. 

6. Závady na předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen neprodleně nahlásit půjčiteli. 
Pokud bude předmět výpůjčky vrácen vypůjčitelem nefunkční nebo poškozený, je 
půjčitel oprávněn žádat náhradu vzniklé škody v plné výši. 

7. Vypůjčitel souhlasí se zpracováním, evidencí a archivací svých osobních údajů (to 
vše v písemné i elektronické podobě) pro účely evidence a kontroly dodržování 
podmínek projektu „Půjčovny pomůcek pro osoby se sluchovým postižením“, to vše 
v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění 
pozdějších předpisů. 

8. Vypůjčitel je povinen vrátit předmět výpůjčky výhradně v místě jeho převzetí, pokud 
bude pracoviště půjčitele zavřené, je povinen dohodnout si další postup pro vrácení 
předmětu výpůjčky na tel. čísle 603 725 000. 

9. Účastníci se dohodli na tom, že vypůjčitel uhradí při podpisu smlouvy k rukám 
půjčitele částku ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jako peněžní 
prostředky sloužící k zajištění závazků vypůjčitele vzniklých v souvislosti s výpůjčkou 
dle této smlouvy. Úhradu výše uvedené částky při podpisu této smlouvy vypůjčitelem 
pak půjčitel potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. Půjčitel je oprávněn 

prostředky dle tohoto bodu smlouvy použít k úhradě pohledávek za vypůjčitelem 
vzniklých v souvislosti s výpůjčkou dle této smlouvy (např. smluvní pokuta, náhrada 
škody apod.). Uvedené pohledávky má půjčitel právo započíst proti pohledávce 

Smluvní ujednání 
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vypůjčitele na vrácení úhrady dle tohoto bodu smlouvy po jejím skončení, jinak bude 
úhrada dle tohoto bodu smlouvy vrácena půjčitelem vypůjčiteli při vrácení předmětu 
výpůjčky. 

10. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí ust. § 659 a 
následujících občanského zákoníku. 

11. Jestliže vypůjčitel nesdělí půjčiteli písemně jinou adresu, budou vypůjčiteli zasílány 
veškeré písemnosti na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

12. Jestliže půjčitel nesdělí vypůjčiteli písemně jinou adresu, budou půjčiteli zasílány 
veškeré písemnosti na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

13. Veškerá sdělení a oznámení budou zasílána doporučeně nebo doručena osobně  
proti  doručence, přičemž se považují za doručené buď dnem faktického přijetí 
adresátem nebo dnem, kdy adresát při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli 
důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení 
nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování v souladu s tímto 
článkem.  

14. Smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků, na 
základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 

15. Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdržel po 
jednom výtisku při jejím podpisu. 

16. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli svobodně a vážně, pokládají ji za 
srozumitelnou a určitou pro obě smluvní strany, nebyla uzavřena v tísni, ani za jinak 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto následují jejich podpisy. 

 

 

Zapůjčené pomůcky: 

1) 

2) 

3) 

4) 

 
Přílohy: kopie lékařské zprávy, čestné prohlášení o zdravotním stavu, kopie průkazu 
 ZTP, ZTP/P, OP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Karlových Varech, dne   
     
 
 
 
 
 
 
Půjčitel (předal)            Vypůjčitel (převzal) 


