Ceník veřejné půjčovny kompenzačních pomůcek
platný od 1. 5. 2022
(ceny jsou v Kč vč. DPH 21 %)
Nájemné za vypůjčené pomůcky pacientům hospicové péče Cesty domů je zahrnuto
v poplatku za hospicovou péči. Fakturují se pouze poskytnuté služby půjčovny. Kauce se
od nich nevybírá.
Název pomůcky
Pomůcky pro vhodné ležení
elektrické polohovací lůžko
elektrické polohovací křeslo
vzduchová antidekubitní matrace vysoká
vzduchová antidekubitní matrace nízká
pěnová paměťová antidekubitní matrace vysoká
pěnová paměťová antidekubitní matrace nízká
Doplňky k lůžku
samostatná hrazda s hrazdičkou
infuzní stojan
pojízdný stolek k lůžku
opěrka pod záda polohovací– mechanická
opěrka pro stabilizaci sedu na lůžku
Pomůcky pro dýchání, pohyb a přesun
koncentrátor kyslíku EverFlo – do bytu
koncentrátor kyslíku - přenosný / mobilní
elektrický zvedák pojízdný se závěsem
mechanický vozík – různé druhy
transportní vozík
chodítka do interiéru – různé druhy
chodítka do exteriéru
Pomůcky pro hygienu
židle do sprchy – různé typy
sedačka na vanu pevná
točna k sedačce na vanu
sedačka na vanu otočná
elektrický zvedák do vany
madlo přísavné
Pomůcky na WC a toaletní židle
nástavec na WC (10cm a 15cm) s madly, nebo bez
Výškove nastavitelná podpěra k WC
toaletní židle – pojízdná
toaletní židle – pojízdná, sprchová
toaletní židle – nepojízdná
toaletní židle – skládací
Jednorázový příplatek za výpůjčku do 7 dnů

Kauce za
pomůcku

Nájemné na
den

 hodnota
pomůcky

3 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

40,00
30,00
30,00
25,00
30,00
25,00

38 000,00
15 000,00
15 000,00
3 000,00
19 000,00
10 000,00

500,00
300,00
200,00
200,00
400,00

12,00
10,00
12,00
8,00
15,00

4 000,00
3 500,00
2 200,00
1 100,00
3 000,00

3 000,00
4 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
300,00
500,00

70,00
85,00
40,00
25,00
15,00
12,00
20,00

25 000,00
58 000,00
25 000,00
9 000/19 000,00
5 000,00
4 000,00
5 000,00

500,00
500,00
300,00
500,00
1 000,00
500,00

12,00
12,00
12,00
12,00
25,00
20,00

2 000,00
1 500,00
1 500,00
3 000,00
21 000,00
3 500,00

100,00
200,00
500,00
500,00
500,00
500,00

8,00
12,00
25,00
25,00
20,00
20,00

1 500,00
1 500,00
4 000,00
4 000,00
3 000,00
3 000,00

100,00

Poskytované služby

Cena služby

Dovoz a montáž polohovacího lůžka
Odvoz a demontáž polohovacího lůžka
Dovoz, nebo odvoz pomůcek po Praze (bez polohovacího lůžka)
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600,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
Aktualizace: 4. 5. 2022

Ceník veřejné půjčovny kompenzačních pomůcek
Mgr. Jan Tošovský
Vedoucí půjčovny kompenzačních pomůcek
Tel.: 775 556 925
Email: pujcovna@cestadomu.cz





Podmínky zapůjčení pomůcek
Pomůcky půjčujeme na základě sepsání nájemní smlouvy a složení kauce.
Kauce za pomůcky se sčítají, maximálně do celkové výše 5000,- Kč.
Účtuje se cena, která odpovídá počtu dní zapůjčení pomůcky v daném měsíci.

Všeobecné podmínky půjčovny Cesty domů, z.ú. pro veřejnost

A. Nájemcem se rozumí fyzická osoba, klientem se rozumí osoba, v jejíž prospěch je pomůcka
pronajata. Pomůcky mohou být užívány pouze ve prospěch nájemce nebo klienta, a to
nájemcem, klientem a osobami o něj pečujícími.
B. Při převzetí pomůcky je nájemce seznámen se správnou obsluhou pomůcek. Jiné užití pronajaté
věci není v souladu se Smlouvou o nájmu kompenzačních pomůcek a veškerá rizika a
odpovědnost nese nájemce.
C. Nájemce bude pomůcky používat výhradně na svou odpovědnost a v souladu s podmínkami
správné obsluhy, údržby a užívání, s nimiž byl seznámen při předání pomůcek. Nájemce se
zavazuje těmito pokyny řídit a dodržovat je.
D. CD garantuje při nájmu funkčnost pomůcek, nezodpovídá však za újmy, které budou způsobeny
poškozením či špatným užíváním pomůcky v rodině.
E. Nájemce za pomůcky osobně odpovídá po dobu od převzetí od CD do jejich vrácení.
F. V případě, že v průběhu doby nájmu dojde k poškození pomůcky, a to i bez zavinění ze strany
nájemce, musí nájemce o této skutečnosti neprodleně telefonicky informovat půjčovnu CD.
G. Ceny nájmu veškerých pomůcek, ceny dopravy a montáže postelí a výše kauce za jednotlivé
pomůcky se řídí platným Ceníkem kompenzačních pomůcek.
H. Vlastní doprava a montáž postelí není možná.
I. Pomůcky jsou půjčovány proti kauci dle aktuálního Ceníku kompenzačních pomůcek, která je
splatná při převzetí pomůcky.
J. Maximální výše vybírané kauce je stanovena na 5000 Kč. Pokud přesáhne součet kaucí maximální výši
vybírané kauce, platí nájemce pouze tuto maximální částku.
K. Nájemce se zavazuje vrátit pomůcky do doby platnosti podepsané smlouvy a ve stavu, v jakém je převzal,
tj. čisté a plně funkční.
L. Zjistí-li poskytovatel při vrácení pomůcky závady způsobené nedbalostí nájemce nebo jeho
neodborným zacházením s pomůckou, je nájemce povinen nahradit CD náklady nutné pro
odstranění těchto závad. Náklady na opravu mohou být odečteny z kauce.
M. V případě zničení, ztráty či odcizení zapůjčené pomůcky nebo její části uhradí nájemce CD
pořizovací cenu takové pomůcky nebo její části, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy došlo ke
zničení, ztrátě či odcizení.
N. Poplatek za zápůjčku je účtován až do data fyzického vrácení pomůcky.
O. CD může ukončit Smlouvu o nájmu kompenzačních pomůcek výpovědí, výpovědní lhůta je 7 dnů.
P. Nájem pomůcek pacientům hospicové péče CD je zahrnutý v platbě za tyto služby. Kauce se u nich zvlášť
neúčtuje. Účtují se pouze poskytnuté služby půjčovny. Pacientem CD se osoba stává dnem vstupu do péče.
Aktuální ceník a smluvní podmínky naleznete na: www.cestadomu.cz/pujcovna-pomucek
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