Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Nájemní řád půjčovny kompenzačních pomůcek
1) Pronajímatel je povinen předat kompenzační pomůcku (KP) ve funkčním a čistém stavu.
2) Pronajmutí pomůcek je možné pouze na občanský průkaz.
3) Pronajímatel je povinen nájemci názorně předvést manipulaci a způsob použití kompenzační pomůcky a
vyžaduje-li to její složitost, je povinen dále předat nájemci i návod k jejímu použití.
4) Nájemce je povinen předat pronajímateli kompenzační pomůcku ve stavu v jakém jí převzal s přihlédnutím
k obvyklému opotřebení.
5) Bude-li kompenzační pomůcka znečištěná, má pronajímatel právo naúčtovat nájemci úhradu za její vyčištění
v dohodnuté výši 50,- Kč.
6) Nájemce je povinen případně vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení pronajaté kompenzační pomůcky bez
zbytečného odkladu ohlásit pronajímateli.
7) Dojde-li v průběhu užívání kompenzační pomůcky nájemcem k jejímu poškození z důvodu špatného zacházení
či nesprávné manipulace, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s opravou kompenzační pomůcky v jejich
plné výši, pakliže dojde k jejímu zničení, je povinen uhradit její zůstatkovou hodnotu.
8) Nájemce se zavazuje neprovádět žádné technické úpravy a změny na předmětu nájmu bez předchozího souhlasu
pronajímatele.
9) Nájemce je povinen využívat pomůcku jen k účelu, pro který byla výrobcem schválena.
10) Nájemné, jednorázový poplatek a jednorázový nevratný poplatek za dovoz, odvoz a sestavení pomůcky, pokud
je stanoven, hradí nájemce pronajímateli při vrácení kompenzační pomůcky k rukám pronajímatele, a to za celou
dobu nájmu.
11) Záloha za nájem kompenzační pomůcky, pokud je stanovena, je splatná nejpozději v den jejího zapůjčení.
12) Vrátí-li nájemce pronajímateli kompenzační pomůcku opožděně, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši
20% k denní sazbě nájmu, uvedené v této smlouvě, a to za každý den prodlení.
13) Nájemci, kteří jsou zároveň uživatelé osobní asistence poskytované Centrem pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje, cenu za nájem a vratnou zálohu nehradí. Výjimku tvoří nájem, jednorázový poplatek
a jednorázový nevratný poplatek za dovoz, odvoz a sestavení pomůcky za křeslo elektrické polohovací,
schodolez, polohovací postel a mobilní závěsný elektrický zvedák, na které mají uživatelé naší osobní asistence
slevu ve výši 50%.
14) Nájemci, kteří jsou zároveň uživatelé osobní asistence poskytované Centrem pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje, uhradí cenu za nájem, vratnou zálohu, jednorázový poplatek a jednorázový nevratný
poplatek za dovoz, odvoz a sestavení pomůcky v plné výši, pokud mají prodlení s úhradou za poskytnuté služby
osobní asistence déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti faktury za služby osobní asistence.
15) Půjčovna neslouží k trvalému zapůjčení pomůcek. Kompenzační pomůcky pronajímáme pouze na krátkodobou
výpomoc po dobu maximálně 2 měsíců. O případném prodloužení nájmu rozhoduje výhradně pronajímatel.
16) Kompenzační pomůcky schodolez, polohovací postel a mobilní závěsný elektrický zvedák, budou

nájemcům za úhradu vždy přivezeny v termínu po předchozí dohodě a na místě sestaveny do 14 dnů po
předchozím zaplacení vratné zálohy a sepsání nájemní smlouvy.
17) Kompenzační pomůcky schodolez, polohovací postel a mobilní závěsný elektrický zvedák, budou
nájemcům vždy demontovány a z místa sestavení odvezeny v termínu po předchozí dohodě do 10 dnů po
uhrazení nákladů souvisejících s jejich vypůjčením.
18) Ve výjimečných případech a s ohledem na volnou kapacitu, lze zajistit dopravu i ostatních, než výše uvedených
kompenzačních pomůcek na adresu určenou nájemcem. Cena za dopravu je 7Kč/km. Nájemce hradí cenu za km
z pracoviště, kde je pomůcka k dispozici do místa, které je uvedeno ve smlouvě. Cenu za dopravu je nájemce
(včetně uživatelů OA) povinen uhradit vždy.
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