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Vnitřní pravidla CSSML pro zapůjčování kompenzačních a
rehabilitačních pomůcek
1. Pomůcka je zapůjčena na základě „Smlouvy o nájmu movitých věcí“, která je sepsána před
jejím zapůjčením. Zapůjčení pomůcky není podmíněno uzavřením „Smlouvy o poskytování
pečovatelské služby“.
2. Pomůcka je zapůjčena na dobu neurčitou (po dobu potřebnosti pomůcky) nebo po dohodě
na dobu určitou.
3. Každé zapůjčení pomůcky je evidováno. Půjčovné ve výši dle aktuální tabulky (viz. výše)
je splatné za každý kalendářní měsíc, za který je pomůcka zapůjčena a to do dne, který je
uveden ve „Smlouvě o nájmu movitých věci“ jako den splatnosti. Půjčovné je možné hradit
hotově na pokladně CSSML nebo bankovním převodem. Po dohodě je možné uhradit
zápůjčku i na více měsíců dopředu. V případě, že bude pomůcka zapůjčena na dobu kratší než
jeden měsíc, bude započítána konkrétní částka (viz. tabulka) za každý započatý den.
4. Nevrátí-li nájemce z jakéhokoliv důvodu pomůcku, zavazuje se uhradit cenu pomůcky dle
pořizovací ceny pomůcky.
5. Dojde-li v průběhu zapůjčení pomůcky k jejímu poškození, hradí nájemce náklady na
opravu v plné výši. Bude-li pomůcka vrácena znečištěná, má pronajímatel právo účtovat za
vyčištění poplatek dle skutečných nákladů.
6. Přepravu vypůjčených pomůcek si zajišťuje nájemce sám na vlastní náklady. Výjimkou je
zapůjčení elektrické polohovací postele, jejíž dovoz a instalaci v místě bydliště nájemce zajistí
pronajímatel. Instalace je pro nájemce zdarma.
7. Za půjčenou pomůcku odpovídá nájemce. Ten je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k
jejímu poškození nebo zničení, udržovat ji v čistotě a zacházet s ní podle návodu nebo podle
instrukcí pronajímatele.
8. Nájemce nesmí ponechat pronajatou věc užívat, případně pronajímat, třetím osobám.
Odcizení, ztrátu, či úmyslné poškození pomůcky musí ihned nahlásit pronajímateli.
9. Nájemce je povinen umožnit pracovníkům CSSML na jejich požádání přístup k pronajaté
věci za účelem provedení kontroly.
10. Pomůcka je nájemci zapůjčena po kontrole technickým pracovníkem CSSML, je
předávána v pořádku a bez technických závad. Za užívání pomůcky následně nese
zodpovědnost nájemce. CSSML nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví či majetku
uživatele, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčených pomůcek.
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11. Nájemce je povinen provádět na vlastní náklady běžnou údržbu doporučenou výrobcem
(čištění, mazání apod.) Nájemce není oprávněn provádět žádné technické či jiné úpravy bez
souhlasu pronajimatele.
12. Při zapůjčení dražších kompenzačních pomůcek může ředitel CSSML rozhodnout o
složení vratné zálohy.
13. Poté, co nebude nájemce pomůcku potřebovat, je povinen ji osobně vrátit zpět
pronajimateli, na adresu J. Haška 1082/12, Letovice.
14. Kompenzační a rehabilitační pomůcky jsou půjčovány pouze uživatelům v okrese
Blansko.
Pravidla pro Půjčovnu kompenzačních pomůcek schválil ředitel CSSML a ceník byl schválen
na 35.zasedání Rady města Letovice dne 1.3.2016 s účinností do 1.6.2016.

