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 Poplatky za zapůjčení kompenzačních pomůcek 

a signalizačních zařízení 
 

Čl. 1 

Výpůjčka kompenzačních pomůcek a signalizačních zařízení 

1. Kompenzační pomůcky slouží především pro potřeby klientů Domácí zdravotní 

a ošetřovatelské péče Kirké.  

2. V případě, že kompenzační pomůcky nejsou plně využívány dle bodu 1 této směrnice, 

lze je zapůjčit i ostatním potřebným spoluobčanům za stanovený poplatek (dále jen 

půjčovné) dle přílohy č. 1 a č. 2.  

3. Občanům s trvalým bydlištěm mimo město Chrudim lze kompenzační pomůcky 

zapůjčit pouze tehdy, pokud nejsou momentálně využívány občany města Chrudim. 

V případě vzniku potřeby občanem města Chrudim jsou občané žijící mimo město 

Chrudim povinni kompenzační pomůcku vrátit do 24 hodin po ohlášení zaměstnancem 

Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim (dále je „CSSP“). Při zapůjčení stvrzují 

informaci o případném předčasném vrácení podpisem, viz příloha č. 8. 

4. Při zapůjčení kompenzační pomůcky včetně signalizačního zařízení bude 

s vypůjčitelem sepsána Smlouva o výpůjčce, současně bude vypůjčitel prokazatelně 

seznámen (stvrdí podpisem) s výpůjčním řádem (viz příloha č. 8). 

5. Pokud s výpůjčkou kompenzační pomůcky (signalizačního zařízení) souvisí zapůjčení 

klíčů, vyplní a vlastnoručně podepíše vypůjčitel Prohlášení o předání/nepředání klíčů 

Městské policii Chrudim (viz příloha č. 6). 

 

 

Čl. 2 

Půjčovné za zapůjčení kompenzačních pomůcek,  

1. Půjčovné za kompenzační pomůcky slouží nejen k zajištění prostředků na opravu a 

obnovu kompenzačních pomůcek atd., ale zejména zabraňuje jejich pozdnímu vracení 

(je nutno upozornit vypůjčitele na to, že pokud tyto pomůcky nebudou dále již 

využívány, aby byly ihned vráceny CSSP). 

2. Výpočet sazby půjčovného vychází z ceny kompenzační pomůcky a doby jejich 

životnosti. 

3. Případné změny půjčovného lze provádět jedenkrát ročně na základě posouzení stavu 

kompenzačních pomůcek pověřenými zaměstnanci. 

4. Změny půjčovného schvaluje ředitel organizace dle předloženého návrhu změn 

v ceníku. 
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Čl. 3 

Vyřazování kompenzačních pomůcek  

 

1. Na opotřebované kompenzační pomůcky upozorní odpovědný zaměstnanec za 

zapůjčování kompenzačních pomůcek svého nadřízeného. Tyto pomůcky budou 

odborně posouzeny pro jejich další využití, či vyřazení. 

2. Vyřazení kompenzačních pomůcek schvaluje ředitel organizace po předložení návrhu 

na vyřazení předsedou inventarizační komise. 

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Touto vnitřní směrnicí se ruší vnitřní směrnice č. 13/2007, včetně dodatků.   

 

Čl. 5 

Účinnost 

 

1. Vnitřní směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012. 

2. Nedílnou součástí této směrnice jsou přílohy č. 1 – 8. 

3. Směrnice byla aktualizována 1. 7. 2018 a je závazná pro všechny zaměstnance. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 

Ceník půjčovného kompenzačních pomůcek platný od 1. 3. 2017 pro občany s trvalým 

pobytem v Chrudimi  

 

Příloha č. 2 

Ceník půjčovného kompenzačních pomůcek platný od 1. 3. 2017 pro občany žijící mimo 

město Chrudim  

 

Příloha č. 3 

Signalizační zařízení - asistivní technologie - signalizace s neomezeným dosahem - základní 

popis zařízení 

 

Příloha č. 4 

Smlouva o výpůjčce Tísňového tlačítka s omezeným dosahem 

 

Příloha č. 5 

Tísňové tlačítko s omezeným dosahem – základní informace  

 

Příloha č. 6 

Prohlášení o předání /nepředání klíčů Městské policii Chrudim  

 

Příloha č. 7 

Smlouva o výpůjčce kompenzační pomůcky/signalizačního zařízení (asistivní technologie) 

 

Příloha č. 8 

Výpůjční řád 
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                    Příloha č. 1  

 

Ceník půjčovného kompenzačních pomůcek platný od 1. 3. 2017 

pro občany s trvalým pobytem v Chrudimi 
 

 

 

 

Pomůcka 

 

Životnost 

 

Pořizovací 

cena 

Půjčovné/den v Kč 

1. Křeslo klosetové nové 5 2 931,00 2,00 

2. Křeslo klosetové starší 5 2 599,00 1,00 

3. Nástavec na WC 3 1 528,00 2,00 

4. Mísa podložní plast 3 645,00 1,00 

5. Podložka vlněná antidekubitní 3 717,00 1,00 

6. Stolek jídelní pojízdný 5 2 250,00 1,00 

7. Chodítko 5 2 230,00 2,00 

8. Chodítko s opěrkou 5 7 428,00 2,00 

9. Sedátko do vany 5 1 200,00 1,00 

10. Berle francouzské 2 332,00 1,00 

11. Berle podpažní 3 352,00 1,00 

12. Vozík mechanický starší 5 10 140,00 3,00 

13. Vozík mechanický skládací 5 8 515,00 4,00 

14. Lampa Bioptron 5 13 300,00 7,00 

15. Hrazda s hrazdičkou 10 3 916,00 2,00 

16. Matrace FLEX 100x60 7 4 075,00 2,00 

17.  Matrace FLEX 200x80 7 10 003,00 4,00 

18. Kostka v hygienické folii 7 1 341,00 1,00 

19. Matrace antidekubitní nafukovací 5 6 782,00 5,00 

20. Lůžko polohovací vč. antidek. matrace 5 18 200,00          10,00 

21. Lůžko polohovací vč. antidek. matrace 5 19 084,50 10,00 

22. Nádoba na moč – pánská plast        5 46,00 1,00 

23.  Podložka pod patu  3 427,00 1,00 

24. Válec rehabilitační 3 729,50 1,00 

25. Matrace antidekubitní 5 1 369,30 2,00 

26. Matrace AUDY 5 2 996,70 2,00 

27. Lampa Bioptron Zepter 5 1 000,00 2,00 

28. Zvedák do vany s kompresorem  5 31 920,00 20,00 

    Půjčovné/měsíc v Kč 

29. 

Tísňové tlačítko 

Zabezpečovací ústředna + pager při 

zavedení přes pevnou linku 

  

60,00  

30. 

Tísňové tlačítko 

Zabezpečovací ústředna + pager při 

zavedení přes mobilní telefon 

  

225,00  

Půjčovné je vybíráno na 3 měsíce dopředu za pevnou měsíční sazbu. Klient je povinen uhradit 

půjčovné za celý měsíc, ve kterém byla ústředna zapůjčena (pol. 29 a 30).  
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POZN.: Bioptron lampy se půjčují pouze na doporučení lékaře. Zvedák do vany byl 

zakoupen k výkonu práce hlavně pro zaměstnance CSSP (BOZP). Pokud zůstane 

v rodině zapůjčen (pouze v Chrudimi), účtuje se půjčovné dle pol. 28 a složení jistiny. 

 

 

Poplatek za převoz a manipulaci pro občany  

s trvalým pobytem v Chrudimi: 

 

Kč 

- s invalidním vozíkem, WC křeslem a chodítkem 50,00 

- se schodolezem (účtujeme cestu tam i zpět) 50,00 

- s polohovacím lůžkem:  

a) převoz a montáž polohovacího lůžka 130,00 

b) převoz zpět a demontáž  130,00 

- ostatních pomůcek (převážíme pouze ve výjimečném   

   případě, povoluje ředitel) 50,00 

 

 

J I S T I N A – pro občany s trvalým pobytem v Chrudimi  

Pomůcka: Kč 

Lampa Bioptron 500,00 

Lůžko polohovací 2 000,00 

Matrace antidekubit. nafukovací 700,00 

Zvedák do vany s kompresorem 3 000,00 

Mechanický invalidní vozík 700,00 

WC křeslo 500,00 

Chodítko 500,00 

Tísňové tlačítko 

Zabezpečovací ústředna + pager při zavedení přes pevnou 

linku a mobilní telefon 1 000,00 

 

 

Zapůjčení signalizačního zařízení s neomezeným dosahem 

Jistina  0 Kč 

Měsíční paušál 300 Kč 
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Příloha č. 2 

 

 

Ceník půjčovného kompenzačních pomůcek platný od 1. 3. 2017 

pro občany žijících mimo město Chrudim 

 
Pomůcky zapůjčujeme do těchto obcí: 

Bylany, Dolní Bezděkov, Dřenice, Dvakačovice, Kočí, Kunčí, Lány, Liboměřice, Licibořice, 

Lukavice, Mladoňovice, Orel, Rabštejnská Lhota, Slatiňany, Smrkový Týnec, Sobětuchy, 

Stolany, Svídnice, Trpišov, Třibřichy, Tři Bubny, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice, 

Žumberk, kde poskytujeme Domácí zdravotní a ošetřovatelskou péči.  Signalizační zařízení 

po dohodě zapůjčíme také mimo uvedené obce maximálně do vzdálenosti 15 km od 

Chrudimě.  

 

 

 

 

Pomůcka 

 

Půjčovné/den v Kč 

1. Křeslo klosetové nové 4,00 

2. Křeslo klosetové starší 2,00 

3. Nástavec na WC 4,00 

4. Mísa podložní plast 2,00 

5. Podložka vlněná antidekubitní 2,00 

6. Stolek jídelní pojízdný 2,00 

7. Chodítko 4,00 

8. Chodítko s opěrkou 4,00 

9. Sedátko do vany 2,00 

10. Berle francouzské 2,00 

11. Berle podpažní 2,00 

12. Vozík mechanický starší 6,00 

13. Vozík mechanický skládací 8,00 

14. Lampa Bioptron 14,00 

15.  Hrazda s hrazdičkou 4,00 

16. Matrace FLEX 100x60 4,00 

17.  Matrace FLEX 200x80 8,00 

18. Kostka v hygienické folii 2,00 

19. Matrace antidekubitní nafukovací 10,00 

20. Lůžko polohovací vč. antidekubitní matrace                  20,00 

21. Lůžko polohovací vč. antidekubitní matrace 20,00 

22. Nádoba na moč – pánská plast 2,00 

23. Podložka pod patu  2,00 

24. Válec rehabilitační 2,00 

25. Matrace antidekubitní 4,00 

26. Matrace AUDY 4,00 

27. Lampa Bioptron Zepter 4,00 

POZN.: Bioptron lampy se půjčují pouze na doporučení lékaře. 
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Zapůjčení signalizačního zařízení s neomezeným dosahem 

Jistina  0 Kč 

Měsíční paušál 300 Kč 

 

 

Poplatek za převoz a manipulace: Kč 

- s polohovacím lůžkem:  

     a) převoz a montáž polohovacího lůžka 260,00 

     b) převoz zpět a demontáž  260,00 

- ostatní pomůcky NEPŘEVÁŽÍME 

                   

J I S T I N A – pro občany s trvalým pobytem mimo město 

Chrudim 

 

Pomůcka Kč 

Lampa Biotron 1 000,00 

Lůžko polohovací 2 500,00 

Matrace antidekubit. nafukovací 1 500,00 

Mechanický invalidní vozík 1 000,00 

WC křeslo 500,00 

Chodítko 500,00 

 

 

Klient bude seznámen o výši finanční částky jistiny a ceny za zapůjčení kompenzačních 

pomůcek před jejich zapůjčením. Tuto jistinu a zálohu uhradí při zapůjčení 

kompenzačních pomůcek. Čtvrtletně se provádí vyúčtování záloh, 1x za rok vyúčtování 

jistin.  
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Příloha č. 3 

 

Signalizační zařízení - asistivní technologie - signalizace 

s neomezeným dosahem - základní popis zařízení 

 
Pomůže: 
snížit riziko nehody seniora až o 70%, prodloužit nezávislost a samostatnost seniora o více jak 

10 let, snížit riziko hospitalizace až o 50%, zkrátit dobu případné hospitalizace téměř o 

polovinu 

 

Signalizační tlačítko umožní: 
 automatický hovor s asistentem (není potřeba nic přijímat, zařízení na klienta mluví 

přímo) 

 detekci pádu 

 rozpoznání delší nehybnosti 

 identifikaci neobvyklé situace 

 lokalizaci klienta prostřednictvím GPS 

 kontrolu vlastní funkčnosti 

 automatickou změna na noční režim při nabíjení 

 nepřetržité fungování všude, kde je dostupný GPS signál 

 
Signalizační zařízení současně dokáže samo vyhodnotit situaci a rozpozná potíže člověka 

například pád nebo jiné rizikové situace i ve chvíli, kdy senior nemůže tlačítko použít. V 

takovém případě zabudovaný systém upozorní operátora a dokáže také díky GPS určit polohu 

seniora. Pokud by se stalo, že by upadl a nebyl schopen si přivolat pomoc, operátor bude 

signalizačním zařízením upozorněn na neaktivitu seniora a díky systému GPS pošle pomoc 

přímo na místo, ve kterém se senior nachází. 

 

Signalizační tlačítko umožní svobodný a bezpečný pohyb člověka kdekoliv, 

kde je dostupný signál GSM. 
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                                                               Příloha č. 4 

Smlouva o výpůjčce tísňového tlačítka  

s omezeným dosahem 
 

 
Půjčovatel: 

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim (dále jen CSSP) zapsaná  

v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 26   

Adresa organizace: Soukenická 158, Chrudim 537 01 

Statutární orgán: Ing. Dana Pilařová., ředitelka CSSP Chrudim 

IČ: 150 54 080  

Číslo účtu: 17839531/0100 (Komerční banka) 

 

a 

 

Vypůjčitel: 

Jméno a příjmení:  

Datum narození: 

Adresa trvalého bydliště:  

 

Telefon: 

Číslo OP:  

E-mail:  

Číslo bankovního účtu, ze kterého půjde úhrada: 

 

Uživatel tísňového tlačítka: (vyplňte pouze v případě, kdy uživatel není stejný 

s vypůjčitelem)  

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Adresa trvalého bydliště: 

 

 

Je Vám zapůjčena zabezpečovací ústředna + pager (tísňové tlačítko), která je zavedena přes: 

 a) pevnou linku          

 b) mobilní telefon       

*nevhodné škrtněte 

 

Půjčovné činí ……………………. Kč (měsíční paušální poplatek) 
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Poskytnuté informace: 

 Informace o Tísňovém tlačítku. 

 Pokud z Vaší strany nebude z jakéhokoliv důvodu zařízení využíváno, požadujeme 

neodkladné vrácení. 

 Montáž, demontáž, oprava zabezpečovací ústředny firma Jaroslav Bříza. 

 Platba (termíny, způsob platby, absence platby, úmrtí nebo nástup do pobytového 

zařízení-demontáž ústředny). 

 Centrum sociálních služeb a pomoci nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví 

a majetku klienta, nebo dalších osob způsobené užíváním zapůjčené zabezpečovací 

ústředny. 

 V případě poškození zařízení upozorním neprodleně CSSP. 

 

Prohlašuji, že jsem byl(a) informován(a) o podmínkách připojení k systému pomoci. 

S přístrojem nebudu bez přítomnosti technika manipulovat a souhlasím s tím, že v případě 

zneužívání bude moje zařízení odpojeno.  

CSSP zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ 

 

Pokud Městská policie Chrudim v souvislosti se záchranou mého života otevře byt či dům 

násilím a dojde-li k materiálním škodám, následky za ně ponesu sám (sama), platí v případě, 

že nedošlo k předání klíčů vypůjčitelem. 

 

Zařízení je zapůjčeno za předpokladu, že vypůjčitel splňuje podmínky výpůjčky, souhlas 

s výpůjčkou stvrdí svým podpisem a předloží platný občanský průkaz.  

Zabezpečovací ústředna číslo: ………………………… 

(Doplňuje CSSP po instalaci, informace slouží pouze k evidenčním účelům). 

 

 

 

V Chrudimi dne                                                                               V Chrudimi dne 

 

  

     

……………………………                                   ……………………………… 

 

          půjčovatel                                                                                         vypůjčitel 
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 Příloha č. 5 

Tísňové tlačítko - základní informace  
 

Co je Tísňové tlačítko? 

Je pomůcka, která snižuje riziko ohrožení osoby, která se ocitne v nouzi.  

Tlačítko v tísni je funkční nepřetržitě 24 hodin denně. 

 

Kdo pomoc poskytuje? 

 Městská policie Chrudim. 

 Dále se na zajištění podílí Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 

(pobočka Chrudim). 

 Firma Jaroslav Bříza, která ústřednu instaluje. 

 Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, které zabezpečovací ústřednu a tlačítko 

půjčuje a zajišťuje servis ústředen. 

 

Pro koho je pomůcka (ústředna + tlačítko) určena? 

Především osobám, které si pro náhlé zhoršení zdravotního stavu nejsou schopny přivolat 

pomoc běžným způsobem (telefonem apod.). U osaměle žijících nemocných může vzniknout 

situace, která by mohla mít za následek těžké poškození zdraví nebo dokonce smrt. 

 

V čem spočívá pomoc Tísňového tlačítka? 

 v bytě osoby je k jejímu vlastnímu telefonu instalován speciální přístroj 

(zabezpečovací ústředna), 

 osoba obdrží tísňové tlačítko, které nosí stále při sobě, 

 v případě nouze osoba stiskne tlačítko a zabezpečovací ústředna prostřednictvím 

telefonní linky automaticky vytočí operační středisko Městské policie Chrudim (dosah 

tohoto tlačítka postačí pro pohyb klienta v bytě), 

 stálá služba Městské policie Chrudim příjme tísňový signál na svém centrálním pultu, 

kde jsou bezpečně uloženy osobní údaje o osobě, která službu využívá, 

 po přijetí tísňového signálu okamžitě vyjíždějí službu konající strážníci na adresu 

osoby, která signalizovala ohrožení života, 

 na místě strážníci městské policie zjistí zdravotní stav osoby a zajistí potřebnou 

pomoc, event. okamžitě přivolají zdravotnickou záchrannou službu, 

 doporučujeme mít v bytě viditelně umístěnou poslední lékařskou zprávu a kontakt na 

osobu blízkou, která by byla informována v případě převozu k hospitalizaci, 

 strážníci městské policie spolupracují s lékařem zdravotnické záchranné služby na 

místě, až do ukončení zásahu. Po ukončení zásahu zajistí zabezpečení vchodu do 

bytu/domu a oznámí událost blízké nebo jiné osobě určené osobou využívají Tísňové 

tlačítko. 
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Jak postupovat v případě, že máte o Tísňové tlačítko zájem? 

 kontaktovat Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, v rámci bezplatného 

základního poradenství Vám pomocníka, který zachrání každý rok cca 5 lidských 

životů, představíme, 

 jsme Vám k dispozici od pondělí do pátku od 7,00 do 15,30 hodin, tel. 733 145 524 

nebo 733 145 526 

 vypůjčit si zabezpečovací ústřednu v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim, 

Soukenická ulice 158, od pondělí do pátku od 7,00 do 15,30 hodin, tel. 733 145 532, 

 následně bude provedena montáž a instalace zabezpečovací ústředny v místě bydliště 

firmou Jaroslav Bříza, Sladkovského 620, Chrudim, která ve spolupráci s Městskou 

policií Chrudim provede zapojení, kódování a seřízení přístrojů. 

 

Jedinou podmínkou je instalace zabezpečovací ústředny v bytě osoby k pevné telefonní lince 

nebo mobilnímu telefonu. 

 

V jakých situacích může Tísňové tlačítko pomoci? 

Pokud osoba: 

 upadne a nemůže sama vstát, 

 nemůže sama dosáhnout na telefon, 

 nemůže sama otevřít dveře, 

 při náhlém zhoršení zdravotního stavu, 

 nemůže si vzpomenout na telefonní číslo zdravotnické záchranné služby, policie, 

lékařské pohotovosti, hasičů,… 

 při napadení, 

 při jakékoliv jiné náhlé krizové situaci. 

 

Kolik se za Tísňové tlačítko platí? 

Pevná telefonní linka 

      - instalační poplatek        400,00 Kč – 450,00 Kč 

      - měsíční půjčovné za zapůjčení zabezpečovací ústředny               60,00 Kč 

Mobilní telefon  

      - instalační poplatek                                     1 500,00 – 1 600,00 Kč 

      - měsíční půjčovné za zapůjčení zabezpečovací ústředny             225,00 Kč 

(pozn. nutné si zakoupit funkční SIM kartu) 

 

Instalační poplatek se platí firmě Jaroslav Bříza, Sladkovského 620, Chrudim a to v den 

instalace, kontakt: 774 305 118. 
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Zabezpečovací ústředna je majetkem CSSP Chrudim, k výpůjčce je stanoveno složení 

jistiny ve výši 1.000,- Kč, a to po celou dobu výpůjčky. Jistina 1.000,- Kč bude vrácena 

při ukončení výpůjčky. 

 

Úhrada půjčovného za zapůjčení zabezpečovací ústředny se uskuteční čtvrtletně v Centru 

sociálních služeb a pomoci Chrudim  

buď  

a) na recepci Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim,  Soukenická 158, a to na 

základě pokladních příjmových a výdajových dokladů v době pondělí až pátek od 8.00 

hodin do 15.00 hodin, telefon: 733 145 532, 469 638 209 

nebo 

b) převodem z účtu osoby na účet Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim  -  peněžní 

ústav KB Chrudim, č. ú.: 17839531/0100  (prosíme, do poznámky v příkazu k platbě 

uvést Vaše příjmení) 

     

Ostatní náklady spojené s technickým provozem ústředny - automatické denní prozvonění 

k ověření funkčnosti ústředny (cena impulzu dle tarifu telefonního operátora). 

 

V den výpůjčky podepíšete smlouvu o výpůjčce tísňového tlačítka. 
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                                                        Příloha č. 6 

 

Prohlášení o předání / nepředání klíčů  

Městské policii Chrudim 

 
 

Pro případ otevření mého bytu (nehodící se škrtněte) 

 

 předám náhradní klíče Městské policii Chrudim 

 

 nepředám náhradní klíče Městské policii Chrudim a souhlasím s otevřením bytu 

násilím a dojde-li v mém bytě nebo domě k materiálním škodám, následky za ně 

ponesu sám (a) 

 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem předal (a) strážníkům Městské policie 

 

v Chrudimi klíče od vchodu…….……………………. 

 

od bytu……..………………………. 

 

   od rodinného domu………………… 

  

   od branky……………………………, aby mohli do mého bytu (domu) 

vstoupit se Zdravotnickou záchrannou službou v případě ohrožení mého života a zdraví v rámci 

mnou vyslaného tísňového volání prostřednictvím Tísňového tlačítka. 

 

 

 

Jméno a příjmení……………………………………………………….. 

 

 

 

 

V Chrudimi dne …………………. 

 

 

 

……………………………………                    ………………………………….. 

            podpis klienta            podpis strážníka Městské policie  
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                       Příloha č. 7 

Smlouva o výpůjčce kompenzační pomůcky/signalizačního 

zařízení (asistivní technologie) 

Půjčovatel: 

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim (dále jen CSSP) zapsaná  

v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 26   

Adresa organizace: Soukenická 158, Chrudim 537 01 

Statutární orgán: Ing. Dana Pilařová., ředitelka CSSP Chrudim 

IČ: 150 54 080  

Číslo účtu: 17839531/0100 (Komerční banka) 

 

a 

 

Vypůjčitel: 

Jméno a příjmení:  

Datum narození: 

Adresa trvalého bydliště:  

Telefon: 

Číslo OP:  

E-mail: 

Číslo bankovního účtu, ze kterého půjde úhrada: 

 

Uživatel kompenzační pomůcky: (vyplňte pouze v případě, kdy uživatel není stejný 

s vypůjčitelem)  

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Adresa trvalého bydliště: 

 

I. 

Předmět výpůjčky 
Název kompenzační pomůcky:  
Inventární číslo:                                 

Číslo zařízení (signalizační zařízení):  

Výše půjčovného:              

Jistina:  ano/ne                       výše jistiny: 

 

Název kompenzační pomůcky:  
Inventární číslo:                                 

Číslo zařízení (signalizační zařízení):  

Výše půjčovného:              

Jistina: ano/ne                       výše jistiny:  
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II. Úhrada za kompenzační pomůcku 

 
Forma úhrady:  

Četnost úhrady (zaškrtněte vhodnou variantu) měsíčně/čtvrtletně 

 

 

III. Doba platnosti smlouvy a výpověď ze smlouvy 

 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od ………………………….. 

 

Platnost této smlouvy může být ukončena dohodou obou smluvních stran nebo výpovědí 

některé ze smluvních stran při porušení ustanovení této smlouvy nebo Výpůjčního řádu.  Dále 

platnost této smlouvy končí úmrtím  

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 
a. Nedílnou součástí smlouvy je Výpůjční řád. 

b. Smluvní strany jsou povinny oznamovat bez zbytečného odkladu veškeré skutečnosti 

či změny údajů, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností z této 

smlouvy vyplývající. 

c. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

d. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou vůli, že ji 

neuzavřely v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

e. Smluvní strany prohlašují, že celý obsah smlouvy včetně všech jejích příloh přečetly, 

jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, k podpisu 

přistupují dobrovolně, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

    V Chrudimi dne                                                                                  V Chrudimi dne 

  

     

……………………………                                   ……………………………… 

          půjčovatel                                                                                         vypůjčitel 

 

 

 

 
 

CSSP zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále 

jen „GDPR“ 
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                                                                                                                                                        Příloha č. 8 

        

VÝPŮJČNÍ ŘÁD 
 

      Zapůjčení kompenzační pomůcky je možné pouze po předložení občanského průkazu. 

1. Kompenzační pomůcka může být zapůjčena pouze uživateli s trvalým bydlištěm 

v Chrudimi a v uvedených obcích (Bylany, Dolní Bezděkov, Dřenice, Dvakačovice, 

Kočí, Kunčí, Lány, Liboměřice, Licibořice, Lukavice, Mladoňovice, Orel, Rabštejnská 

Lhota, Slatiňany, Smrkový Týnec, Sobětuchy, Stolany, Svídnice, Trpišov, Třibřichy, 

Tři Bubny, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice, Žumberk). Výjimku tvoří signalizační 

zařízení s neomezeným dosahem, které je možné zapůjčit obyvatelům města Chrudim 

a obcí v okruhu 15 km od Chrudimi. 

2. Kompenzační pomůcka se zapůjčuje na dobu neurčitou 

      3.  Povinnosti vypůjčitele  

a) povinnost vyrovnat všechny závazky vůči CSSP (platba za půjčení kompenzační 

pomůcky) 

b) používat kompenzační pomůcku k účelu, k němuž je určena 

c) pečovat o kompenzační pomůcku tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení 

d) nepřenechávat kompenzační pomůcku k užívání jiné osobě, pokud není ve smlouvě 

stanoveno jinak 

e) zabránit poškození, zničení nebo odcizení kompenzační pomůcky 

f) ohlásit neprodleně poškození nebo ztrátu kompenzační pomůcky pracovníkovi 

CSSP Chrudim, v případě poškození nebo ztráty zařízení, bude účtována náhrada 

škody, o které rozhodne škodní komise CSSP Chrudim, kterou ustanovuje ředitel 

organizace. 

g) neprovádět žádné technické či jiné úpravy bez souhlasu CSSP  

h) ohlásit neprodleně poškození nebo ztrátu signalizačního zařízení CSSP, v případě      

poškození nebo ztráty zařízení, bude účtována částka: 

eASSIST BOX (včetně nabíječky se stojánkem) 3 240 Kč 

eWatch 3 690 Kč 

4. Platba za půjčení kompenzační pomůcky probíhá měsíčně nebo čtvrtletně, tak jak je  

uvedeno ve Smlouvě o výpůjčce nejpozději do konce měsíce, který následuje po 

vyúčtování za zapůjčenou kompenzační pomůcku 

      5. Způsob úhrady 

a) v hotovosti pověřenému pracovníkovi CSSP – proti příjmovému dokladu 

b) převodem na bankovní účet č. 17839531/0100 (do zprávy pro příjemce je nutné 

napsat jméno a příjmení osoby, na kterou je vedena Smlouva o zapůjčení 

signalizačního zařízení) 

      6. Kompenzační pomůcka být vrácena každý všední den od 8.00 do 15.00 (lépe po    

         předchozí telefonické domluvě na tel.: 469 638 209 nebo 733 145 532)     

      7. Odvoz a dovoz polohovacích lůžek za úhradu zajišťuje vždy půjčovatel. V případě  

          polohovacích lůžek se v den zapůjčení účtuje poplatek za přepravu a montáž částkou    

         130 Kč, v den vrácení pak poplatek za demontáž a přepravu ve stejné výši (Chrudim).  

         Částkou 260 Kč (při zapůjčení do obcí Bylany, Dolní Bezděkov, Dřenice, Dvakačovice,  

         Kočí, Kunčí, Lány, Liboměřice, Licibořice, Lukavice, Mladoňovice, Orel, Rabštejnská  

         Lhota, Slatiňany, Smrkový Týnec, Sobětuchy, Stolany, Svídnice, Trpišov, Třibřichy,  

         Tři Bubny, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice, Žumberk) 
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8. Občanům s trvalým bydlištěm mimo město Chrudim (Bylany, Dolní Bezděkov, Dřenice, 

Dvakačovice, Kočí, Kunčí, Lány, Liboměřice, Licibořice, Lukavice, Mladoňovice, Orel, 

Rabštejnská Lhota, Slatiňany, Smrkový Týnec, Sobětuchy, Stolany, Svídnice, Trpišov, 

Třibřichy, Tři Bubny, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice, Žumberk) lze kompenzační 

pomůcky zapůjčit pouze tehdy, pokud nejsou momentálně využívány občany města 

Chrudim. V případě vzniku potřeby občanem města Chrudim jsou občané žijící mimo 

město Chrudim povinni kompenzační pomůcku vrátit do 24 hodin po ohlášení 

zaměstnancem CSSP Chrudim (při zapůjčení stvrzují informaci o případném předčasném 

vrácení podpisem). 

 

 

 

        S výpůjčním řádem seznámen/a dne: 

 

        Podpis vypůjčitele: …………………………            
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