
  
 

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 
 

I. Obecná ustanovení 
 

Zřizovatel půjčovny kompenzačních pomůcek: 
Charita Krnov, Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov 
IČO: 48806510 
tel.: 554 611 366 
 
Sídlo půjčovny: 
Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov 
 
Osoba odpovědná za půjčovnu: 
Michaela Kvasnicová 
tel.:  775 347 949 
e-mail: michaela.kvasnicova@krnov.charita.cz 
 
Provozní doba: 
Pondělí od 7.00 do 15.00 hodin (vhodná předchozí telefonická domluva) 
Úterý rozvoz pomůcek  
Středa od 7.00 do 15.00 hodin (vhodná předchozí telefonická domluva) 
Čtvrtek rozvoz pomůcek 
Pátek  od 7.00 do 15.00 hodin (vhodná předchozí telefonická domluva) 

 
 

II. Vymezení pojmů, specifikace uživatelů 
 

Půjčovna kompenzačních pomůcek zřízená Charitou Krnov (zřizovatel) nabízí zapůjčení 
kompenzačních pomůcek pro nemocné, osoby po úrazech, operaci, seniory a zdravotně postižené. 
 
Uživatel je osoba (nebo její zástupce) trvale bydlící především v oblasti působení Charity Krnov, 
která pro svůj zdravotní stav nebo věk potřebuje některou z kompenzačních pomůcek. 
 
Cílem služby je zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby jak pro samotné nemocné, 
tak pro osoby o ně pečující, a to díky používání vhodných kompenzačních pomůcek. Naším cílem 
není nahrazovat zdravotní pojišťovny, ale překlenout dobu do pořízení vlastní kompenzační 
pomůcky. 
Projanatá pomůcka pomůže překonat obtížnou situaci uživatele a po vrácení může sloužit dalším, 
kteří ji budou potřebovat.  
 
 

III. Postup při poskytování služby 
 

Po seznámení s nabídkou půjčovny, podmínkami zapůjčení a vybrání vhodné pomůcky je sepsána 
Smlouva o pronájmu kompenzační pomůcky. 



 
 
 
 

IV. Povinnosti zřizovatele 
 
Zřizovatel (Charita Krnov) se zavazuje: 

 půjčovat čistou a dezinfekcí ošetřenou pomůcku 
 před zapůjčením zkontrolovat, zda je pomůcka funkční 
 seznámit uživatele s obsluhou pomůcky a názorně předvést způsob použití 
 dodržovat smluvní podmínky (viz. Smlouva o pronájmu kompenzační pomůcky) 

 
IV. Povinnosti uživatele 

 
Povinnosti uživatele: 

 pečovat o pomůcku tak, aby nedošlo k jejímu poškození, zničení nebo odcizení 
 uhradit cenu opravy, byla-li pomůcka z důvodu nešetrného zacházení poškozena  
 uhradit pořizovací cenu pomůcky (s přihlédnutím k opotřebení), byla-li pomůcka zcela 

zničena nebo odcizena  
 řádně platit úhradu za zapůjčení kompenzační pomůcky v termínech a výši dohodnutých 

ve Smlouvě  (do 15tého dne v měsíci za měsíc uplynulý nebo část měsíce těmito způsoby: 
hotově v kanceláři nebo bezhotovostně převodem na účet) 

 uhradit poplatek 50,-- Kč, pokud byla pomůcka vrácena znečištěná 
 

 
V. Závěrečná ustanovení 

 
Provozní řád je platný od 1.1.2018 
Provozní řád je k nahlédnutí: Charita Krnov, webové stránky: www.krnov.charita.cz 
 
 
 
 
Bc. Monika Dudová 
ředitel Charity Krnov                                                                            
                                                                                    
 
 
 


