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Provozní řád půjčovny kompenzačních pomůcek 
 
 

I. Provozovatel půjčovny 
 
 

Domácí hospic Nablízku, z.ú. 

(dále jen pronajímatel) 

Sídlo: Jahodová 1857, Lysá nad Labem 

Provozovna: Husovo nám. 550/5, Lysá nad Labem 

IČO: 040 665 02 

Web: www.hospic-lysa.cz 

 

Výdejní místo: Husovo nám. 550/5, Lysá nad Labem, PSČ 289 22  

                         (vjezd vedle Kina, u Sokola) 

 

Odpovědná osoba: Lenka Pešoutová, DiS. 

Telefon: 734 260 646 

E-mail: pujcovna@hospic-lysa.cz 

 

Provozní doba: Úterý a Čtvrtek / 9:00 – 14:30 hod. 

(vždy po předchozí telefonické dohodě) 

 

 

II. Všeobecné podmínky 
 

Kompenzační pomůcku je možné zapůjčit na základě Smlouvy o pronájmu. Nájemní 

smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat pomůcku nájemci k dočasnému užívání 

a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné a řídit se tímto Provozním řádem. 

 

Nájemce poskytne pronajímateli identifikační údaje, které jsou potřebné k uzavření Smlouvy 

o pronájmu (v souladu se zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů). 

 

Půjčovna je určena především klientům, kteří mají s pronajímatelem uzavřenou Smlouvu 

o poskytování hospicové péče. Těmto klientům jsou po dobu péče pronajímány pomůcky 

přednostně a bezplatně. 

 

 

 

 

 

http://www.hospic-lysa.cz/
mailto:pujcovna@hospic-lysa.cz
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Pokud to provozní kapacita umožňuje, lze pronajímat pomůcky také dalším klientům, 

avšak na max. dobu 3 měsíců (nebude-li po uplynutí této doby dohodnuto jinak). 

Lineární dávkovače léků a infuzní pumpy slouží pouze klientům hospicové péče Domácího 

hospice Nablízku, výjimečně též pacientům jiné odborné domácí zdravotní péče podle 

indikace ošetřujícího lékaře. 

 

Za zahájení pronájmu se považuje okamžik fyzického převzetí pomůcky nájemcem. 

Za ukončení pronájmu se považuje okamžik fyzického vrácení pomůcky pronajímateli 

na adresu shora uvedeného výdejního místa (nerozhodne-li pronajímatel jinak). 

 

 

III. Povinnosti pronajímatele a nájemce 
 

Pronajímatel půjčovny je povinen: 

 

• předat vhodnou pomůcku podle skutečných potřeb klienta, 

• předat pomůcku funkční, čistou a ošetřenou desinfekcí, 

• názorně předvést manipulaci a způsob použití pomůcky, 

• pokud to složitost pomůcky vyžaduje, předat návod k použití pomůcky,  

popř. provést montáž a demontáž pomůcky (týká se zejména elektrického 

polohovacího lůžka) přímo v místě bydliště klienta. 

 

Nájemce je povinen: 

 

• používat pomůcku k účelu, k němuž je určena; u koncentrátoru kyslíku doložit 

lékařské doporučení před podpisem smlouvy, 

• zabránit poškození, zničení nebo odcizení pomůcky, 

• v případě odcizení nebo zničení pomůcky uhradit škodu ve výši pořizovací ceny 

pomůcky, která je uvedena v Ceníku na příloze č. 1 tohoto Provozního řádu, 

• v případě poruchy způsobené vlastním zaviněním uhradit celkovou výši nákladů 

na opravu, kterou zajistí a vyúčtuje pronajímatel, 

• v případě, že dojde k poruše pomůcky, neprodleně o tom informovat pronajímatele, 

• kdykoliv v průběhu trvání pronájmu umožnit pronajímateli kontrolu pomůcky, 

• vrátit pomůcku funkční, čistou, dle možností ošetřenou desinfekcí, 

• vrátit pomůcku nejpozději do 3 měsíců od data zahájení pronájmu, případně včas 

zažádat o prodloužení na další období (o prodloužení pronájmu za všech okolností 

rozhoduje pronajímatel). 
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IV. Doprava pomůcky 
 

Dopravu pronajaté pomůcky si zajišťuje nájemce (s výjimkou polohovacího lůžka). Dopravu, 

montáž a demontáž polohovacího lůžka zajišťují výhradně pracovníci půjčovny.  

 

Dopravu pomůcky může po předchozí dohodě zajistit pracovník půjčovny za cenu uvedenou 

v Ceníku na příloze č.2 tohoto Provozního řádu. 

 

 

V. Platba nájemného 
 

Nájemné za pronájem pomůcek se řídí Ceníkem uvedeným na příloze č. 1 tohoto 

Provozního řádu. Minimální doba zapůjčení pomůcky je 10 dní. Pokud bude doba zapůjčení 

kratší, bude částka k úhradě vypočítána jako desetinásobek denního půjčovného za každou 

pomůcku. 

 

Je-li pomůcka pronajata dlouhodobě, nájemné se hradí průběžně, vždy po uplynutí 

období 3 měsíců. 

 

Na celkovou nebo průběžnou výši nájemného bude pronajímatelem vystavena faktura 

se splatností 14 dní. 

 

Výjimkou je poplatek za dopravu a montáž polohovacího lůžka, kterou vždy provádějí 

pracovníci půjčovny. Tento poplatek je jednorázový a činí 1 000 Kč. Zahrnuje přivezení, 

montáž, demontáž a následné odvezení lůžka. Hradí se v hotovosti bezprostředně 

po montáži lůžka v domácnosti klienta. 

 

Klientům, kteří s pronajímatelem později uzavřou Smlouvu o poskytování hospicové péče, 

bude započítáno nájemné pouze do doby podepsání smlouvy. Pokud bude doba zapůjčení 

kratší než 10 dní nebudeme částku fakturovat. 

 

 

VI. Závěrečná ustanovení 
 

Tento Provozní řád je zpracován v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, 

v aktuálním znění a ve znění pozdějších předpisů a řídí se tímto předpisem a je nedílnou 

součástí Smlouvy o pronájmu kompenzačních pomůcek.  

 

Tento řád nabývá účinnosti dnem 2. 9. 2019 

 

Schválila: Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka 

 

Revize provedena dne: 07.04.2020, zpracovala Lenka Pešoutová, DiS 
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                                                      Příloha č. 1 
 
 

CENÍK KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 
 

Typ pomůcky 
Pořizovací 

cena 
pomůcky 

Půjčovné  
za den 

Půjčovné  
za měsíc  

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE 

lineární dávkovač 33 000 Kč 50 Kč 1 500 Kč 

infuzní pumpa 30 000 Kč 45 Kč 1 350 Kč 

koncentrátor kyslíku 22 000 Kč 45 Kč 1 350 Kč 

    

REHABILITAČNÍ POMŮCKY 

mechanický vozík   9 000 Kč 20 Kč 600 Kč 

chodítko pojízdné   2 500 Kč 15 Kč 450 Kč 

chodítko pevné   1 500 Kč   5 Kč 150 Kč 

francouzské a ostatní hole      400 Kč   5 Kč 150 Kč 

    

HYGIENICKÉ POMŮCKY 

toaletní křeslo pojízdné   3 000 Kč 15 Kč 450 Kč 

toaletní křeslo pevné   2 000 Kč 10 Kč 300 Kč 

sedačka na vanu, židle do sprchy   1 200 Kč   5 Kč 150 Kč 

nástavec na wc   1 000 Kč   5 Kč 150 Kč 

bazének na mytí hlavy   1 000 Kč   5 Kč 150 Kč 

podložní mísa, močová láhev      200 Kč   5 Kč 150 Kč 

        

POLOHOVACÍ LŮŽKA 

elektrické polohovací lůžko* 27 000 Kč 35 Kč 1050 Kč 

*Při zapůjčení lůžka se hradí jednorázový poplatek 1 000 Kč za dopravu, montáž 
a demontáž lůžka. Tento poplatek se platí v hotovosti v den montáže lůžka. 

DOPLŇKY K LŮŽKU 

volně stojící hrazda k lůžku   4 500 Kč 15 Kč 450 Kč 

infuzní stojan   3 200 Kč 10 Kč 300 Kč 

stolek k lůžku pojízdný   2 000 Kč 10 Kč 300 Kč 

opora zad do lůžka   1 300 Kč 10 Kč 300 Kč 

      

ANTIDEKUBITNÍ A POLOHOVACÍ POMŮCKY 

polohovací polštář velký   2 500 Kč 15 Kč 450 Kč 

aktivní antidekubitní matrace   2 000 Kč 15 Kč 450 Kč 

podložka gelová s otvorem   1 600 Kč   5 Kč 150 Kč 

polohovací polštář menší   1 500 Kč 10 Kč 300 Kč 

podložka dekuba   1 000 Kč 10 Kč 300 Kč 

podsedák do vozíku      400 Kč   5 Kč 150 Kč 

antidekubitní patička 2 ks      350 Kč   5 Kč 150 Kč 
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                                                                   Příloha č. 2 

 

CENÍK DOPRAVY POMŮCEK 

Vzdálenost od Lysé nad Labem Jednorázová cena za dopravu 

do 10 Km 100 Kč 

10 – 20 Km 200 Kč 

20 – 30 Km 300 Kč 

20 – 30 Km 300 Kč 

 
 

Minimální doba zapůjčení pomůcky je 10 dní. Pokud bude doba zapůjčení kratší, bude 

částka k úhradě vypočítána jako desetinásobek denního půjčovného za každou pomůcku.   

 

Je-li pomůcka pronajata dlouhodobě, nájemné se hradí průběžně, vždy po uplynutí 

období 3 měsíců. 

 

Na celkovou nebo průběžnou výši nájemného bude pronajímatelem vystavena faktura 

se splatností 14 dní. 

 
Výjimkou je poplatek za dopravu a montáž polohovacího lůžka, kterou vždy provádějí 
pracovníci půjčovny. Tento poplatek je jednorázový a činí 1 000 Kč. Zahrnuje přivezení, 
montáž, demontáž a následné odvezení lůžka. Hradí se v hotovosti bezprostředně 
po montáži lůžka v domácnosti klienta. 
 
 
 
Naše péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale převážně z darů a sbírek. 

 

Tento ceník nabývá účinnosti dnem 4. 5. 2020 
 
 

Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka 


