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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Zřizovatelem Půjčovny kompenzačních pomůcek je Diecézní charita Brno, tř. Kpt.
Jaroše 1928/9, Brno 602 00 – Oblastní charita Tišnov
2. Sídlo půjčovny: Jungmannova 83, Tišnov 666 01
Osoba zodpovědná za řádný chod půjčovny: Marta Rémanová, DiS. – mobil
739 482 037
Provozní doba půjčovny:
pondělí
7:00 – 11:30 12:30 – 17:00
středa
7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
3. Sídlo půjčovny je zároveň místem předání pomůcky nájemci a místem vrácení
pomůcky.

II.

SPECIFICKÉ ÚDAJE

1. Při pronájmu kompenzační pomůcky je mezi pronajímatelem a nájemcem uzavřena
písemná Smlouvu o pronájmu kompenzačních pomůcek, která se uzavírá na dobu
neurčitou. Nedílnou součástí smlouvy je Sazebník nájemného zdravotnických,
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
2. Pomůcka slouží klientovi k překonání přechodného období, kdy si je nájemce vědom
potřebnosti dané pomůcky pro jeho každodenní život a vrátí ji ve chvíli, kdy si obstará
pomůcku vlastní nebo pomine zdravotní omezení vedoucí k potřebě využívání
kompenzační pomůcky.
3. Nájemcem může být kterákoliv osoba, která pro svůj zdravotní stav potřebuje
pronajmout některou z podpůrných zdravotních a kompenzačních pomůcek.
S přihlédnutím ke zdravotnímu stavu lze pomůcku zapůjčit i osobě, která o osobu se
zdravotním postižením pečuje (rodinní příslušníci, soused, sociální pracovnice,
pečovatelka atd.).

III.

POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

1. Pronajímatel seznámí nájemce s obsluhou kompenzační pomůcky a názorně
předvede způsob jejího použití.
2. Pronajímatel je povinen předat nájemci kompenzační pomůcku funkční a čistou
(ošetřenou dezinfekčním prostředkem) se všemi jejími náležitostmi a příslušenstvím.
Jako dezinfekční pomůcky se používají: Badex, Sanytol (sprej, který se nanese a
nechá zaschnout).
Dezinfekci pomůcky provádí pověřený pracovník Oblastní charity Tišnov.

3. V případě vady kompenzační pomůcky, která není překážkou pro její použití
nájemcem (např. odřený lak) provede pronajímatel o této skutečnosti zápis.
4. Pronajímatel má kompenzační pomůcky označené inventárním číslem.
5. Vyžaduje-li to typ zdravotnické pomůcky, je u pomůcky provedena řádná
elektrorevize dle stanovené normy ČSN, která zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz
pomůcky.
6. Kompenzační pomůcka musí být vrácena bez vady a řádně umytá. Při vrácení
kompenzační pomůcky pronajímatel provede vizuální a funkční kontrolu pomůcky
včetně jejího příslušenství a upozorní nájemce na vady pomůcky a učiní o tom zápis.

IV.

POVINNOSTI NÁJEMCE

1. Nájemce je povinen se před pronájmem kompenzační pomůcky seznámit
s Provozním řádem půjčovny kompenzačních pomůcek a Sazebníkem nájemného
zdravotnických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
2. Nájemce je povinen dodržovat platební lhůty.
3. Nájemce je povinen zajistit na vlastní náklady přepravu pomůcky při jejím pronájmu i
vrácení. Při pronájmu polohovacího lůžka je vhodné, aby si nájemce zajistil při
převzetí a montáži pomůcky přítomnost alespoň jedné další osoby z důvodu obtížné
manipulace.
4. Montáž polohovacího lůžka v domácnosti si nájemce zajišťuje sám.
5. Nájemce je povinen pomůcku využívat v souladu s účelem používání. Pokud typ
zdravotnické pomůcky vyžaduje provádění pravidelných elektrorevizí, je nájemce
v této věci povinen poskytnout nezbytnou součinnost reviznímu technikovi.
6. Nájemce nesmí ponechat pronajatou věc užívat, případně pronajímat třetím osobám.
7. Nájemce je povinen zabránit jakémukoliv poškození kompenzační pomůcky, zničení
nebo odcizení pomůcky.
8. Pokud dojde k odcizení, ztrátě či poškození pomůcky je nájemce povinen ihned toto
oznámit pronajímateli.
9. Nájemce je povinen v případě poškození kompenzační pomůcky uhradit cenu opravy
pomůcky.
10. Nájemce je povinen v případě ztráty nebo zničení kompenzační pomůcky uhradit její
cenu, odpovídající jejímu opotřebení, stáří apod.
11. V případě vrácení znečištěné pomůcky nájemcem je povinností nájemce uhradit
poplatek 150 Kč.

V.

PLATBA ZA PRONÁJEM POMŮCEK
1. Úhrada za pronájem kompenzačních a zdravotnických pomůcek je stanovena dle
platného Sazebníku nájemného zdravotnických, rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek.
2. Výše úhrady je nájemcem stanovena ve Smlouvě o nájmu zdravotnické, rehabilitační
a kompenzační pomůcky. Dopůjčení dalších pomůcek či vrácení části vypůjčených
pomůcek je řešeno sepsáním Dodatku ke Smlouvě o nájmu zdravotnické,
rehabilitační a kompenzační pomůcky.
3. Přílohou Smlouvy o nájmu zdravotnické, rehabilitační a kompenzační pomůcky je
Sazebník nájemného zdravotnických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, kde
je uveden seznam jednotlivých pomůcek a jejich výše úhrady za jeden měsíc.
4. Pronajímatel stanovil sazby nájemného pomůcek na kalendářní měsíc. První měsíc
nájemného se platí v hotovosti při převzetí pomůcky. Nájemce uhradí nájemné vždy
za každý započatý kalendářní měsíc, se splatností do 20. dne daného měsíce.
5. Úhradu pronájmu kompenzační pomůcky bude nájemce uskutečňovat ve formě
hotovostní platby pronajímateli v sídle Půjčovny kompenzačních pomůcek na ulici
Jungmannova 83 v Tišnově, nebo bezhotovostní platbou na účet pronajímatele č.
účtu: 18589778/0600 (variabilním symbolem je číslo smlouvy).

VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Provozní řád je volně k nahlédnutí v Půjčovně kompenzačních pomůcek Oblastní
charity Tišnov nebo na webových stránkách Oblastní charity Tišnov
www.tisnov.charita.cz
2. Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018

