
Výpůjční řád 
 
Členská schůze Kynologického klubu Drahelčice – Rudná, o.s. konaná dne 31.5.2009 schválila pro 
rok 2009 tento výpůjční řád. 
 
1. Obecná ustanovení 

Tento řád se týká výcvikových pomůcek, které jsou majetkem Kynologického klubu Drahelčice 
– Rudná, o.s. Podmínky půjčování výcvikových pomůcek se řídí tímto řádem.  
 

2. Uživatelé  
a) Výcvikovou pomůcku lze zapůjčit členu klubu, který řádně hradí členské příspěvky. 
b) Výcvikovou pomůcku lze zapůjčit osobě, která není členem klubu, pouze s vědomím člena 

výboru klubu. 
c) Zapůjčené výcvikové pomůcky je zakázáno půjčovat dalším (třetím) osobám. 

 
3. Doba užívání 

Doba půjčení (užívání) výcvikové pomůcky je stanovena individuálně, dle dohody. Avšak 
zásadně na dobu určitou s maximální dobou užívání 3 týdnů. Doba půjčení je uvedena na 
„Výpůjčním listě“.  
 

4. Výpůjční list  
a) Při půjčení výcvikové pomůcky bude sepsán „Výpůjční list“. Součástí tohoto listu bude bod 

týkající se stavu výcvikové pomůcky v době půjčení a také datum, do kterého bude 
zapůjčená výcviková pomůcka vrácena. Dále bude napsána výše nákupní ceny zapůjčené 
výcvikové pomůcky.  

b) „Výpůjční list“ v originálu obdrží uživatel. 
c) Za klub podepisuje „Výpůjční list“ člen výboru, který následně předá kopii „Výpůjčního 

listu“ k evidenci pokladníkovi klubu. 
d) Podpisem na „Výpůjčním listě“ každý uživatel potvrdí převzetí výcvikové pomůcky a 

souhlas s tímto výpůjčním řádem. 
 

5. Kauce 
a) Při půjčení výcvikové pomůcky v pořizovací hodnotě vyšší než 1000,- Kč se vybírá vratná 

kauce. Tato kauce je v plné výši nákupní ceny pomůcky. Kauce se vybírá v hotovosti. Při 
vybrání kauce bude vystavena pokladní stvrzenka – příjmový doklad, jejíž originál obdrží 
uživatel, kopii si ponechá v evidenci pokladník klubu. 

b) Při půjčení výcvikové pomůcky v hodnotě nižší než 1000,-Kč se kauce nevybírá. 
c) Kauce se skládá bez ohledu na členství v klubu. 

 
6. Poplatky za půjčení  

a) Pro nečleny klubu je poplatek za půjčení výcvikové pomůcky stanoven z pořizovací ceny 
pomůcky, a to takto: 
− Do 1000,- Kč    za každý započatý týden - 30,-Kč 
− Od 1001 – 3000,-Kč  za každý započatý týden - 70,-Kč 
− Více než 3001 Kč   za každý započatý týden - 150,-Kč  

b) Pro členy klubu je půjčení výcvikové pomůcky zdarma.  
 

7. Vrácení pomůcky 
Po ukončení doby, která byla stanovena na „Výpůjčním listě“, musí být výcviková pomůcka 
vrácena. Zapůjčené výcvikové pomůcky se vracejí čisté a v bezvadném stavu. Předání bude 



zapsáno do „Výpůjčního listu“. Jestliže vrácená výcviková pomůcka v hodnotě vyšší než 1000,- 
Kč bude nepoškozena, pak bude zároveň vrácena kauce v plné výši. 
 

8. Pokuta za pozdní vrácení 
a) Za nedodržení termínu vrácení vypůjčené výcvikové pomůcky se účtuje za každý započatý 

týden 100% výše poplatku za půjčení bez ohledu na členství v klubu.  
b) Uživateli bude zaslána upomínka. 

 
9. Poškození půjčené výcvikové pomůcky a vrácení kauce 

a) Pomůcky v hodnotě nad 1000,- Kč: 
− Pokud dojde k poškození půjčené výcvikové pomůcky v rozsahu, který nebrání dalšímu 

užívání, bude toto poškození poznamenáno ve „Výpůjčním listě“ při zpětném předání 
členu výboru klubu. Vybraná kauce bude při zpětném předání vrácena v plné výši.  

− Dojde-li k poškození, které brání v dalším užívání pomůcky a toto bude klasifikováno 
jako opravitelné, uživatel zajistí opravu na své vlastní náklady. Kauce bude vrácena v 
plné výši po provedení opravy a vrácení výcvikové pomůcky. V tomto případě bude 
oprava uvedena ve „Výpůjčním listě“.  

− Bude-li se jednat o poškození neopravitelné nebo o ztrátu, uživatel zakoupí stejnou 
výcvikovou pomůcku. Kauce bude v plné výši vrácena až po zakoupení a předání nové 
výcvikové pomůcky. V případě, že uživatel nekoupí novou výcvikovou pomůcku, pak 
mu nebude vrácena kauce.  

b) Pomůcky v hodnotě do 1000,- Kč: 
− Pokud dojde k poškození půjčené výcvikové pomůcky v rozsahu, který nebrání dalšímu 

užívání, bude toto poškození poznamenáno ve „Výpůjčním listě“ při zpětném předání 
osobě oprávněné.  

− Bude-li se jednat o poškození trvalé nebo o ztrátu, uhradí uživatel částku odpovídající 
ceně výcvikové pomůcky v době jejího zapůjčení. Tuto částku stanoví výbor klubu s 
přihlédnutím k běžnému opotřebení. 
 

10. Závěrečná ustanovení 
a) Uživatel bere na sebe plnou zodpovědnost při používání zapůjčených výcvikových 

pomůcek.  
b) Klub se zříká veškerých následků spojených s používáním vypůjčených výcvikových 

pomůcek. 
c) Neupravené podmínky v tomto výpůjčním řádu řeší výbor klubu. 
 
 
 
 
 
 
 


