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Pravidla při stanovení náhrady
za nevrácení či poškození kompenzační pomůcky (dále KP)
Obecná ustanovení
Pravidla upravují postup zaměstnanců sociálně právní poradny při stanovení finanční
náhrady za nevrácenou nebo poškozenou pronajatou kompenzační pomůcku.
Postup při stanovení náhrady
 Dle uzavřené Nájemní smlouvy podle § 2202 a násl. OZ a dle zřizovací listiny
Centra pečovatelské služby čl. III, odst. 2, písm. c, a s přihlédnutím k
Provoznímu řádu půjčovny KP je uživatel povinen vrátit použitou KP čistou,
nepoškozenou, s možností dalšího zapůjčení.
 Jestliže se vrátí pomůcka znečištěna, je uživatel dle Provozního řádu PKP
povinen zaplatit smluvní poplatek 250,--Kč.
 V případě vzniku škody, která je v přímé souvislosti se svévolným jednáním
nájemce, je tento povinen uhradit náklady vynaložené na opravu KP (dle
faktury).
 Pronajímatel má právo na úhradu ceny kompenzační pomůcky platné v
den pronájmu, pokud předmětnou kompenzační pomůcku nájemce bez
řádného zdůvodnění nevrátí.
V případě, že poškozenou KP již nelze opravit a není ji možno dále zapůjčovat,
stanoví pověřený pracovník výši náhrady za nevrácení kompenzační pomůcky tak, že
přihlédne k předpokládané délce životnosti kompenzační pomůcky (viz tabulka),
době užívání kompenzační pomůcky a vypočte výši úhrady poměrem k pořizovací
ceně kompenzační pomůcky.
Příklad: antidekubitní matrace byla užívána 26 měs. a její životnost je dle Tabulky
předpokládané doby užívání kompenzačních pomůcek stanovena na 60 měsíců. Od
60 měsíců odečteme 26 měs. a získáme výsledek 34 měs.- tzn. dobu, kdy mohla být
matrace ještě užívána. Dále vyhledáme pořizovací cenu matrace, která je 2000,- Kč a
tuto cenu dělíme počtem měsíců její životnosti. Tímto získáme cenu jednoho měsíce
životnosti matrace, který je pro nás 33,- Kč. Dobu 34 měs., kdy měla být matrace
ještě pronajímána, násobíme 33,- Kč. Výsledná konečná výše finanční náhrady je
1.122,- Kč (zaokrouhlí se na celé Kč).
Postup je stejný pro výpočet náhrady u všech pomůcek v Půjčovně kompenzačních
pomůcek.
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Tabulka předpokládané doby užívání kompenzačních pomůcek (životnost)
kompenzační pomůcka
Zvedák vanový, polohovací mobilní

životnost v měsících
120

Schodolez, kyslíkový koncentrátor

120

Postel elektrická

120

Matrace – všechny typy

60

Invalidní vozíky

84

Lůžkové stolky

84

Chodítka – všechny typy

84

Toaletní křesla – všechny typy

84

Sprchovací židle

60

Sedačky do vany – všechny typy

60

Nástavec na WC

60

Žebříček posazovací

60

Podpora zad

60

Nafukovací bazének

60

Nafukovací vana, mobilní vana

60

Závěrečná ustanovení
Pověřený pracovník stanovenou výši náhrady vždy konzultuje s vedoucí SPP a
ekonomem.
Postupovat odlišně od těchto pravidel zůstává výlučně v kompetenci ředitelky
organizace. Jedná se např. o stanovení náhrady v případech hodných zvláštního
zřetele (opotřebení kompenzační pomůcky, neekonomičnost pohledávky apod.)
Zpracoval: Mgr. Anna Vejmelka
Účinnost: od 15. 6. 2019
Schválila: Bc. Eliška Adamová, ředitelka
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