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PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

 

I. OBECNÉ USTANOVENÍ 

a) Půjčovna kompenzačních pomůcek funguje jako doplňující služba k pečovatelské 

službě. Kompenzační pomůcky slouží především pro potřeby uživatelů pečovatelské služby, 

je však možné je po předchozí domluvě zapůjčit i ostatním potřebným spoluobčanům                

za stanovený poplatek.  

b) K zapůjčení kompenzačních pomůcek není potřeba lékařské ani jiné vyjádření – 

doporučení. 

c) Pronajímatel půjčovny kompenzačních pomůcek je Centrum seniorů Mělník. 

Půjčovna se nachází na adrese: Fügnerova 3523, 276 01 Mělník.  

Provozní doba: PO – PÁ - 8.00 – 15.00 hod. vždy po telefonické domluvě předem.   

d) Nájemce – osoba blízká, která vyřizuje úkony spojené s pronájmem pomůcky a má 

odpovědnost za všechny úkony spojené s pronájmem pomůcky.  

e) Uživatel – osoba, která pomůcku používá.  

f) Osoba zodpovědná za chod půjčovny: Mgr. Jana Hostáková, DiS., tel: 732 842 480, 

e-mail: j.hostakova@ssmm.cz. 

 

II. SPECIFICKÉ ÚDAJE 

a) Pronajímatel a Nájemce (uživatel) sepíší Smlouvu o nájmu kompenzační pomůcky.  

Ta je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží pronajímatel a jednu nájemce 

(uživatel).  

b) Pomůcky jsou určeny k jednorázovému i dlouhodobému pronájmu. Mimo jednorázové 

zápůjčky (např. invalidního vozíku na jednodenní cestu k lékaři atd.) je minimální doba 

půjčení 14 dnů.  Výpůjčka je možná maximálně na dobu 12 měsíců. Po uplynutí doby může 

být po dohodě s pronajímatelem smlouva prodloužena.  

 

III.  POVINNOSTI PROVOZOVATELE 

a) Pronajímatel seznámí uživatele s jeho právy a povinnostmi, které jsou specifikované               

v  provozním řádu půjčovny kompenzačních pomůcek, se smlouvou o nájmu kompenzační 

pomůcky a ceníkem úhrad za nájem kompenzačních pomůcek.  
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b) Pronajímatel je povinen uživateli názorně předvést manipulaci a způsob využití 

kompenzační pomůcky.  

c) Pronajímatel si vyhrazuje právo kontroly pomůcek v době, kdy mají pomůcku/ky 

v držení.  

 

IV. POVINNOSTI NÁJEMCE 

a) Nájemce se zavazuje seznámit se s provozním řádem půjčovny kompenzačních 

pomůcek, ceníkem úhrad a všemi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy o poskytnutí 

kompenzační pomůcky.  

b) Nájemce je oprávněn užívat uvedené věci pouze ve své domácnosti, nesmí je 

přenechat žádné další osobě. 

c) Nájemce je povinen chránit pomůcky před poškozením, krádeží nebo zničením.                  

Nájemce je povinen případně vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení pronajaté kompenzační 

pomůcky bez zbytečného odkladu ohlásit pronajímateli.  

d) 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. 

e) Nájemce je povinen předem zaplatit vratnou zálohu za zapůjčení elektrického 

polohovacího lůžka. 

f) Nájemce je povinen předat pronajímateli kompenzační pomůcku ve stavu v jakém                

ji převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Bude-li kompenzační pomůcka znečištěná, 

má pronajímatel právo naúčtovat nájemci úhradu za její vyčištění. 

g) Nájemce se zavazuje neprovádět žádné technické úpravy a změny na předmětu nájmu 

bez předchozího souhlasu pronajímatele. Vypůjčitel je povinen využívat pomůcku jen k účelu, 

pro který byla výrobcem schválena. 

 

V. ZPŮSOBY PLATBY A SANKCE  

a) Nájemné za kompenzační pomůcky slouží nejen k zajištění prostředků na opravu              

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

b) Cena nájemného jednotlivých pomůcek je uvedena v Kč za měsíc. 

c)  V případě, že pomůcky nebyly v nájmu celý měsíc, výše úhrady se poměrně krátí 

s přesností na dny.  

d) Výše úhrady za pronájem pomůcky/pomůcek je vyúčtována každý kalendářní měsíc. 

Úhrada je splatná do 15. dne následujícího měsíce.  
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e) Záloha za nájem kompenzační pomůcky, pokud je stanovena, je splatná nejpozději 

v den jejího zapůjčení. 

f) Vrátí-li nájemce pronajímateli kompenzační pomůcku opožděně, je povinen uhradit 

smluvní pokutu. (Výše se u jednotlivých pomůcek liší, dle denní sazby nájmu, a to za každý 

den prodlení.) 

g) V případě dopravy pomůcky uhradí uživatel dopravné (tam i zpět) v ceně 10,- Kč/km. 

h) Úhrada za montáž a demontáž kompenzačních pomůcek činí 165,- Kč/hod., podle 

skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění převozu a montáže.  

i) Pokud k této činnosti bude třeba  z důvodů velké váhy přepravované pomůcky            

2 pracovníků, pak se částka zdvojnásobuje. Vypočet sazby půjčovného vychází z ceny 

kompenzační pomůcky a doby její životnosti.  

 

Úhrada za služby půjčovny se provádí:   

a) hotově na pokladně Centra seniorů Mělník. (Po a St – 8:00 – 11:00, 13:00 – 15:00, 

Pá – 8:00 -11:00.  

b) převodem na účet č. 152 098 203/0600, variabilním symbolem je číslo smlouvy. 

Centrum seniorů Mělník může zajistit v rámci služby půjčovny, vždy po předchozí dohodě, 

dopravu pomůcky až k Vám domů za poplatek uvedený v ceníku.  

 

VI.  VYŘAZOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK  

a) Na opotřebené kompenzační pomůcky upozorní odpovědný zaměstnanec                           

za zapůjčování kompenzačních pomůcek svého nadřízeného. Tyto pomůcky budou odborně 

posouzeny pro další využití či vyřazení.  

b) Vyřazení kompenzačních pomůcek schvaluje ředitelka organizace po předložení 

návrhu na vyřazení členem b inventarizační komise.  

 

VII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ  

a) Provozní řád je povinnou přílohou Smlouvy o nájmu kompenzační pomůcky a nabývá 

účinností dnem 1. 9. 2021.  

 

 

 


