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PROVOZNÍ ŘÁD Střediska půjčovny 

kompenzačních pomůcek 

 

I. Provozovatel  

Zřizovatelem a provozovatelem Střediska půjčovna kompenzačních pomůcek (dále jen 

provozovatel) je Charita Třinec, se sídlem ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec.  

Osoba zodpovědná za řádný chod Půjčovny kompenzačních pomůcek:                      

Josef Kubaczka tel.: 605 051 829, 558993587, e-mail: 

Josef.kubaczka@trinec.charita.cz.  

Provozní doba: PO, ST 8:00 – 16:00, ÚT, ČT 8:00 – 15:00, PÁ 8:00 -13:00 hod, nejlépe 

po telefonické domluvě. 

 

II. Specifikace uživatelů  

Klientem je osoba (nebo její zástupce), která pro svůj zdravotní stav potřebuje některou 

z nabízených kompenzačních nebo zdravotních pomůcek. S klienty půjčovny je 

uzavírána písemná smlouva o pronájmu dané pomůcky.  Údaje jsou kontrolovány dle 

platného občanského průkazu. Klient může smlouvu ukončit kdykoliv bez udání 

důvodu. Při uzavírání smlouvy klient sděluje své jméno, adresu, e-mailovou adresu, 

telefon a podepisuje dokument Informace o zpracování osobních údajů klientů 

Střediska půjčovny kompenzačních pomůcek. 

 

III. Povinnosti provozovatele  

Charita Třinec je povinna půjčovat čistou a dezinfekcí ošeřenou pomůcku. Má 

povinnost klienta seznámit s obsluhou pomůcky a názorně předvést způsob použití. 

Osoby zodpovědné za řádný chod půjčovny vedou evidenci zapůjčených pomůcek.  

 

IV. Povinnosti klientů  

Klient je povinen předat pomůcku ve stavu, v jakém ji převzal, s ohledem na obvyklé 

opotřebení. Klient je povinen zabránit jakémukoliv poškození, zničení nebo odcizení 

zapůjčené pomůcky a má povinnost pomůcku vrátit na středisko půjčovny. Klient se 

zavazuje neprovádět žádné úpravy a opravy pomůcky bez souhlasu provozovatele.  
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V. Způsob platby a sankce  

Cena půjčovného se řídí platným ceníkem. Provozovatel je oprávněn vyžadovat při 

zapůjčení zaplacení zálohy, která je klientovi v plné výši vrácena při navrácení půjčené 

pomůcky a zaplacení manipulačního poplatku. Klient je také požádán o věnování daru 

na opravy a nové pomůcky ve prospěch střediska. 

Po uplynutí každého měsíce je klientovi e-mailem zasláno nebo telefonicky 

sděleno (pokud nemá emailovou adresu) vyúčtování za daný měsíc, a to do 

10tého dne v měsíci. Klient má povinnost zaplatit dlužnou částku převodem na účet 

pronajímatele nebo hotově na pokladně na Středisku Půjčovna kompenzačních 

pomůcek. Vždy musí uvádět k platbě variabilní symbol, což je jedinečné číslo smlouvy.  

Úhradu je třeba provést do 30tého dne v měsíci. V případě zaslání nepřesné dlužné 

částky za půjčovné – tzv. přeplatek nepřekračující výši 30,00 Kč, je tato částka 

připsána jako dar ve prospěch Charity Třinec.  

Při zjištění nedoplatku je klient upozorněn pracovníkem střediska telefonicky/emailem 

na doplacení dlužné částky.  

 

VI. Závěrečná ustanovení  

Provozní řád je volně k nahlédnutí v sídle Charity Třinec, ulice Lidická 1272 Třinec a 

na webu Charity Třinec. 

 

 

V Třinci dne 1.5.2022 

Schválila: Ing. Monika Byrtusová, ředitelka Charity Třinec 

 

 

Provozní řád je platný a účinný od 01.05.2022. 

  


