
Výpůjční řád Univerzity Karlovy v Praze – Informačního, poradenského a sociálního 

centra 
 
1. Informační, poradenské a sociální centrum UK je vybaveno kompenzačními a technickými pomůckami, které jsou 
k absenční výpůjčce k dispozici studentům se speciálními potřebami a studentům socio-ekonomicky znevýhodněným.  
 
2. Vypůjčitel je povinen prokázat se platným občanským průkazem a průkazem studenta UK. 
 
3. Seznam vypůjčovaných pomůcek je k dispozici na webových stránkách IPSC UK, včetně aktuálních informací o jejich 
dostupnosti a stavu výpůjčky. 
 
4. Technické pomůcky určené k podpoře studentů socio-ekonomicky znevýhodněných jsou prioritně k dispozici 
osobám v tíživé finanční situaci. Podmínky přiznání nároku na poskytnutí služby jsou totožné s těmi, které musí splnit 
žadatel o sociální stipendium (dle aktuálně platných univerzitních předpisů). V mimořádných případech, a pokud to 
umožňuje kapacita služby, lze pomůcky vypůjčit i studentům v obtížné sociální situaci, kteří nesplňují výše uvedená 
kritéria.  
 
5. Technické a kompenzační pomůcky určené k podpoře studentů se speciálními potřebami jsou k dispozici osobám, 
které absolvovaly funkční diagnostiku a na jejím základě byly evidovány jako studenti se speciálními potřebami v IS 
Student. 
 
6. Pomůcky jsou vypůjčovány výhradně na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce dle §2193 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku. 
 
7. Základní výpůjční doba pomůcek je šest měsíců. Výpůjčka může být prodloužena o další tři měsíce v případě, že 
nejsou evidováni další zájemci o zapůjčení pomůcky a za podmínky, že vypůjčitel předloží pomůcky půjčiteli v jeho sídle 
ke kontrole jejich stavu.  
 
8. Vypůjčitel je povinen užívat vypůjčené pomůcky pouze způsobem k tomu určeným. 
 
9. Je důrazně zakázáno instalovat na zařízení software, který je nelegální. 
 
10. Vypůjčiteli je dále zakázáno jakkoliv zasahovat do hardwarového vybavení zařízení. 
 
11. Vypůjčitel není oprávněn přenechat vypůjčené pomůcky k užívání jiné osobě. 
 
12. Vypůjčitel je povinen na výzvu půjčitele, předložit vypůjčiteli v jeho sídle věc ke kontrole vypůjčené věci, a to ve 

lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. 

 
V Praze dne …………….....  
 
 
          podpis 
 


