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Provozní řád půjčovny kompenzačních pomůcek 

 

I. Obecné ustanovení 

Zřizovatelem půjčovny kompenzačních pomůcek (dále jen „pronajímatel“) je: 

 

Domácí hospicová péče 

HOSPIC TEMPUS, z.s. 

Bezručova 108, Mělník 276 01 

IČO: 058 94 271 

www.hospictempus.cz 

Bankovní spojení: 115-4273410257/0100 (Komerční banka, a.s.) 

 

Výdejní místo: Bezručova 108, Mělník 276 01 

Odpovědná osoba: Jaroslava Andrlová 

Tel.: 720 557 554, 728 885 656 

Email: hospic@hospictempus.cz 

 

Provozní doba: úterý a čtvrtek 13:00 – 15:00 (vždy po předchozí dohodě) 

 

 

II. Všeobecné informace 

Zapůjčení kompenzační pomůcky je možné na základě vzájemné dohody mezi pronajímatelem 

a nájemcem. Tato dohoda se stvrzuje Smlouvou o pronájmu kompenzačních pomůcek (dále jen 

Smlouva), ke které nájemce v souladu se zákonem č. 110/2019 o ochraně údajů, poskytne 

potřebné identifikační údaje. Pronajímatel se uzavřením smlouvy zavazuje k zapůjčení 

pomůcky nájemci k dané časové době.  

 

Kompenzační pomůcky jsou především pro klienty, kteří mají s pronajímatelem uzavřenou 

Smlouvu o poskytování hospicové péče. Tito klienti mají v půjčovně přednost, a pomůcky jsou 

půjčovány zdarma (výjimkou je montáž, demontáž a doprava polohovacího lůžka). 

 

V případě nenaplněné kapacity půjčovny, je možné využití půjčovny pro další klienty. Nebude-

li dohodnuto jinak, půjčuje se pomůcka na max. 3 měsíce. 

 

Půjčovna užívá repasované a nové pomůcky. Úhrada z půjčovny kompenzačních pomůcek 

(nových) je použita především na správu a renovaci půjčovaných pomůcek. 

 

Pronájem pomůcky začíná i končí okamžikem, kdy se pomůcka fyzicky převezme/vrátí.  

 

 

 

http://www.hospictempus.cz/
mailto:hospic@hospictempus.cz
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III. Povinnosti pronajímatele a nájemce 
 

Pronajímatel se zavazuje:  

• Předat nájemci funkční, čistou a vydezinfikovanou pomůcku 

• Seznámit nájemce se správnou manipulací se zapůjčovanou pomůckou 

• Zda je k pomůcce důležitý návod k použití, předá ho pronajímatel nájemci 

• V případě zapůjčení polohovacího lůžka, pronajímatel zajistí montáž, demontáž 

 i dopravu lůžka 

 

Nájemce se zavazuje: 

• Používat pomůcku k účelu, k němuž je určena 

• U koncentrátoru kyslíku je potřeba předložit lékařské doporučení ještě před podpisem 

Smlouvy 

• Nájemce nesmí pomůcku půjčovat nebo pronajímat třetím osobám 

• Dodržovat platební lhůty 

• Zabrání poškození, zničení nebo odcizení pomůcky 

• V případě odcizení nebo zničení pomůcky, uhradí nájemce celou výši její pořizovací 

ceny 

• V případě poškození pomůcky nesprávným používáním uhradí nájemce cenu opravy 

• V případě vrácení znečištěné pomůcky, uhradí nájemce poplatek 250,-Kč 

• Kompenzační pomůcku nájemce vrátí včas a ve stavu, ve kterém si pomůcku zapůjčil 

 

 

IV. Doprava pomůcky 
 

Přepravu pomůcky si nájemce zajistí sám, na vlastní náklady.  

 

Pokud se nájemce s pronajímatelem domluví na dovezení či odvezení pomůcky pracovníkem 

HOSPIC TEMPUS, z.s. dopravu uhradí nájemce dle přílohy č.2.  

 

Dopravu, montáž a demontáž polohovacího lůžka zajišťuje výhradně pracovník HOSPIC 

TEMPUS, z.s. 

 

 

V. Platba nájemného 
 

Při předání pomůcky složí nájemce vratnou kauci, dle platného Ceníku. Zaplacení kauce 

potvrdí pronajímatel stvrzenkou. 

 

Nájemné za pronájem pomůcek je stanoven podle Ceníku, který je součástí tohoto řádu, a to 

v příloze č.1. Za každý započatý měsíc, se platí plná cena za měsíc, uvedená v Ceníku.  

Pro klienty hospicové péče je půjčovna kompenzačních pomůcek zdarma (výjimkou je montáž, 

demontáž a doprava polohovacího lůžka), klienti neplatí ani vratnou kauci. Ceník půjčovny 
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kompenzačních pomůcek platí pro veřejnost a klienty odlehčovací služby HOSPIC TEMPUS, 

z.s. 

 

Na nájemné se vystavuje faktura zpětně, minimálně 1x za měsíc a maximálně po 3 měsících, 

vždy na konci roku. Frekvence vystavení faktury se řídí dle dohody pronajímatele s nájemcem. 

Splatnost faktury je 14 dní. Součástí první faktury je poplatek za dopravu, montáž a demontáž 

polohovacího lůžka či dopravu ostatních pomůcek. Tento poplatek je jednorázový. 

 

V případě, že nájemce bude s úhradou faktury v prodlení, má pronajímatel nárok na úhradu 

úroku z prodlení ve výši 10 Kč za každý další započatý den. 

 

Do faktury se nezahrnuje kauce za pomůcku. 

 

 

VI. Závěrečná ustanovení 
 

Provozní řád půjčovny kompenzačních pomůcek je veřejně dostupný na webových stránkách 

www.hospictempus.cz. 

 

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1.2.2022. 

 

 

Schválila: Mgr. Dita Brezováková, předsedkyně spolku HOSPIC TEMPUS, z.s. 
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Příloha č. 1 – Ceník půjčovny kompenzačních pomůcek 

 

Ceník půjčovny kompenzačních pomůcek 

 

Název pomůcky  Půjčovné 

za měsíc 

Kauce za 

pomůcku 

Pořizovací 

cena 

pomůcky  

Lůžka a ATD pomůcky         

Lůžko elektrické + matrace 900 Kč 1 500 Kč 27 000 Kč  

Antidekubitní matrace+ kompresor 300 Kč 600 Kč 2 190 Kč  

Polohovací válec 198x20, bavl. 100 Kč 200 Kč 943 Kč  

Opěradlo pod záda 100 Kč 200 Kč 1 300 Kč  

Přístroje        

Koncentrátor kyslíku 900 Kč 1 500 Kč 28 000 Kč  

Doplňky k lůžku        

Stolek k lůžku 250 Kč 500 Kč 2 200 Kč  

Infuzní stojan  250 Kč 500 Kč 2 225 Kč  

Volně stojící hrazda k lůžku 300 Kč 600 Kč 2 500 Kč  

Rehabilitační pomůcky         

Chodítko nízké 200 Kč 400 Kč 2 900 Kč  

Chodítko vysoké 350 Kč 600 Kč 3 988 Kč  

Vozík mechanický 500 Kč 700 Kč 7 962 Kč  

Hygienické pomůcky         

Toaletní židle 350 Kč 600 Kč 3 200 Kč  

Podsedák WC 100 Kč 200 Kč 800 Kč  

Sedačka do sprchy 150 Kč 300 Kč 1 760 Kč  

Pojízdné toaletní křeslo 400 Kč 600 Kč 3 200 Kč  

Posuvná podložka 150 Kč 200 Kč 2 500 Kč  

Podložní mísa 100 Kč 150 Kč 200 Kč  

 

 

Montáž a demontáž polohovacího lůžka i s dopravou – 1 000,-Kč, jednorázová platba. 
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Příloha č. 2 – Ceník dopravy pomůcek 

 

Ceník dopravy pomůcek 

 

Vzdálenost od Mělníka Jednorázová cena za dopravu 

Do 10 km 100 Kč 

10 – 20 km 200 Kč 

20 – 30 km 300 Kč 

30 a více km 400 Kč 

 

 

 

 

Ceníky (příloha č. 1 a příloha č. 2) nabývají účinnosti dne 1.2.2022. 

 

Schválila: Mgr. Dita Brezováková, předsedkyně spolku HOSPIC TEMPUS, z.s. 

 


