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I.
Základní údaje:
1. Zřizovatelem Pronájmu kompenzačních pomůcek je Diecézní charita Brno, třída Kpt.
Jaroše 1928/9, Brno 602 00 – Oblastní charita Žďár nad Sázavou
2. Sídlo pronájmu 1: Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Studentská 4, 591 01 Žďár
nad Sázavou
Osoba odpovědná za řádný chod pronájmu: Barbora Hadrous - mob: 777 755 438,
e-mail: chos@zdar.charita.cz, tel: 566 626 041
Provozní doba pronájmu: pracovní dny pondělí a středa, 7.00 hod – 12.00 hod, v jiné
dny na základě předchozí telefonické domluvy
Sídlo pronájmu 2: Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Hornická 643, 593 01 Bystřice
nad Pernštejnem.
Osoba odpovědná za řádný chod pronájmu: Jitka Šťastná - mob: 736 607 510,
e-mail: chps.bystrice@zdar.charita.cz, tel: 566 552 437
Provozní doba pronájmu: na základě předchozí telefonické domluvy
Sídlo pronájmu 3: Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Čechova 1660/30, 594 01
Velké Meziříčí
Osoba odpovědná za řádný chod pronájmu: Blanka Peterková – mob: 737 110 696,
e-mail: pomucky.velmez@zdar.charita.cz
Provozní doba pronájmu: na základě předchozí telefonické domluvy
3. Vyzvedávání a vrácení pomůcek a platby je třeba si dohodnout telefonicky.

II.
Specifické údaje
1. Smlouva o pronájmu kompenzační pomůcky se sepisuje na jeden rok. Slouží
k překonání přechodného období, kdy si je nájemce vědom potřebnosti dané
pomůcky pro jeho každodenní život a vrátí ji ve chvíli, kdy si obstará vlastní.
2. Nájemcem může být kterákoliv osoba, která pro svůj zdravotní stav potřebuje
pronajmout některou z podpůrných zdravotních a kompenzačních pomůcek.
3. Pronájem pomůcky je možný po dobu jednoho roku. Výjimku představují tyto případy:
a) Polohovací postel je pronajímána na dobu potřeby. Tato potřebnost je vždy po
roce pronájmu přezkoumávána pověřeným pracovníkem Pronájmu
kompenzačních pomůcek.
b) Nájemce potřebuje pomůcku na omezenou dobu přesahující jeden rok.

Na pořízení vlastní pomůcky s přispěním zdravotní pojišťovny nemá nárok.
c) Vyřízení vlastní pomůcky se prodloužilo, nájemce Oblastní charity Žďár na toto
upozornil a požádal o prodloužení pronájmu.
V těchto případech je možné individuálně sjednat dobu sepsání Smlouvy o pronájmu
kompenzační či zdravotní pomůcky a zaplacení případné zálohy dle platného ceníku.

III.
Povinnost pronajímatele
1. Pronajímatel má kompenzační pomůcky označeny inventárním číslem.
2. Pronajímatel je povinen předat nájemci kompenzační pomůcku funkční a čistou
(ošetřenou dezinfekčním prostředkem) se všemi jejími náležitostmi
a příslušenstvím.
3. Dezinfekční prostředky: Incidur, Sanytol, Desprej (sprej, který se nanese a nechá
se zaschnout)
4. V případě vady kompenzační pomůcky, která není překážkou pro její použití
nájemcem (např. odřený lak), provede pronajímatel o této skutečnosti zápis.
5. Pronajímatel seznámí nájemce s obsluhou kompenzační pomůcky a názorně
předvede způsob jejího použití.
6. Při pronájmu kompenzační pomůcky je pronajímatel povinen s nájemcem uzavřít
Smlouvu o pronájmu kompenzačních pomůcek.
7. Při vrácení kompenzační pomůcky pronajímatel provede vizuální a funkční
kontrolu pomůcky včetně jejího příslušenství a upozorní nájemce na vady
pomůcky a učiní o tomto zápis. Kompenzační pomůcka musí být vrácena bez
vady a řádně omytá.
8. Dezinfekci vrácené pomůcky pověřený pracovník Charity Žďár nad Sázavou.

IV.
Povinnosti nájemce
1. Nájemce je povinen se před pronájmem kompenzační pomůcky seznámit
s Provozním řádem pronájmu a Ceníkem pronájmu kompenzačních pomůcek.
2. Nájemce je povinen dodržovat platební lhůty.

3. Zajistit na vlastní náklady přepravu pomůcky při jejím pronájmu i vrácení, nebo
uhradit dopravu pomůcky v případě jejího dovozu a odvozu pracovníkem Charity
Žďár nad Sázavou, a to vždy po telefonické domluvě s odpovědnou osobou.
4. Nájemce je povinen zabránit jakémukoliv poškození kompenzační pomůcky,
zničení nebo odcizení pomůcky.
5. V případě poškození kompenzační pomůcky je nájemce povinen uhradit cenu
opravy pomůcky.
6. V případě ztráty nebo zničení kompenzační pomůcky je nájemce povinen uhradit
její cenu, odpovídající jejímu opotřebení, stáří atp.
7. V případě vrácení znečištěné pomůcky nájemcem je povinností nájemce uhradit
poplatek 200 Kč.
8. Montáž postelí si nájemce zajištuje sám, nebo požádá o zprostředkování montáže
pracovníkem Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Za případné škody provedené
na pomůckách při montáži nájemcem přebírá odpovědnost nájemce a zavazuje
se k jejich uhrazení. O této skutečnosti provede pronajímatel zápis.
9. Při pronájmu postele je vhodné, aby si nájemce zajistil přítomnost alespoň jedné
další osoby z důvodu obtížné manipulace.
10. Nájemce nesmí ponechat pronajatou věc užívat, případně pronajímat třetím
osobám. Odcizení, ztrátu či úmyslné poškození pomůcky musí ihned nahlásit
pronajímateli.
V.
Platba za pronájem pomůcek
1. Úhrada za pronájem kompenzačních a zdravotnických pomůcek je stanovena
dle platného Ceníku Pronájmu kompenzačních pomůcek.
2. Vyúčtování za pronájem předá pronajímatel nájemci do 20. dne kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, za který je placeno. Vyúčtování je předáno
v elektronické podobě emailem či v tištěné podobě poštou nebo osobně.
Nájemce zaplatí částku za pronájem nejpozději do 30. dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, za který je placeno.
3. Při vrácení kompenzační pomůcky bude pronajímatelem vyhotoveno konečné
vyúčtování.
4. Přílohou Smlouvy o pronájmu kompenzačních pomůcek je Ceník Pronájmu
kompenzačních pomůcek, kde je uveden seznam jednotlivých pomůcek a jejich
úhrad za jeden měsíc.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Provozní řád je volně k nahlédnutí ve střediscích Pronájmu kompenzačních
pomůcek Oblastní charity Žďár nad Sázavou nebo na webových stránkách
Oblastní charity Žďár nad Sázavou http://zdar.charita.cz/sluzby-proverejnost/pronajem-kompenzacnich-pomucek-pro-verejnost//
2. Provozní řád je povinnou přílohou Smlouvy o pronájmu kompenzační pomůcky.
3. Tento provozní řád nabývá účinností dne 1. 2. 2018.

