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NÁJEMNÍ ŘÁD PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. (dále jen pronajímatel), na základě
zápisu do živnostenského rejstříku u Magistrátu města Jihlavy dne 23. 2. 2015,
je poskytovatelem doplňkových služeb, v rámci nichž zajišťuje nájem kompenzačních
pomůcek.
PRONÁJEM KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Hlavním principem půjčovny kompenzačních pomůcek je zajištění možnosti nájmu
co nejširšímu okruhu osob za účelem dočasného užívání – například po dobu opravy vlastní
kompenzační pomůcky či z důvodu seznámení s funkcemi kompenzační pomůcky před vlastní
koupí atp. Z tohoto důvodu je ze strany pronajímatele obecně doporučována maximální doba
nájmu v délce 12 týdnů.
Kompenzační pomůcky jsou ze strany pronajímatele (v zastoupení níže uvedeného pracovníka
pronajímatele) najímány osobám starším 15 let na základě platného občanského průkazu
(ve výjimečných případech dle rodného čísla). Zejména se jedná o osoby se sluchovým
postižením, jejich rodinné příslušníky, zaměstnavatele, úřady, školy a další.
S nájemcem je uzavřena Smlouva o nájmu kompenzační pomůcky (viz příloha č. 1 tohoto
Řádu), vrácení kompenzační pomůcky zaznamenáno do Protokolu o vrácení kompenzační
pomůcky (viz příloha č. 2 tohoto Řádu).
V případě zájmu o nájem kompenzační pomůcky je nutné si předem sjednat osobní schůzku
s níže uvedeným pracovníkem pronajímatele. Sjednání osobní schůzky je možné telefonicky,
e-mailem či prostřednictvím online komunikace – pracovníci jsou povinni vždy reagovat
v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin.

Poradna Jihlava
třída Legionářů 1460/24, 586 01 Jihlava

Mgr. Renata Kudrnová

Jiřina Kocmanová

Tel.: 601 065 633
E-mail: renata.kudrnova@cnn-vysocina.cz

Tel.: 702 022 535
E-mail: jirina.kocmanova@cnn-vysocina.cz

Bc. Radka Cejpková, DiS.

Pavlína Zemanová

Tel.: 607 007 558
E-mail: radka.cejpkova@cnn-vysocina.cz

Tel.: 725 407 261
E-mail: pavlina.zemanova@cnn-vysocina.cz

Poradna Havlíčkův Brod
Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod

Eva Kohoutová

Bc. Pavlína Melounová

Tel.: 604 139 201
E-mail: eva.kohoutova@cnn-vysocina.cz

Tel.: 737 137 613
E-mail: pavlina-melounova@seznam.cz
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Poradna Pelhřimov
Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov

Františka Nováková
Tel.: 702 022 537
E-mail: fany.tlumocnice@seznam.cz

Poradna Třebíč
Sedlákova 965/1, 674 01 Třebíč

Ivana Honsová
Tel.:
702 022 541
E-mail: ivana.honsova@cnn-vysocina.cz

Poradna Žďár nad Sázavou
Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ilona Turková
Tel.:
702 022 538
E-mail: snn.turkova@seznam.cz

Pavel Jindra
Tel.: 734 330 525
E-mail: paveljindra@post.cz
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JAKÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRONAJÍMÁME
− Sluchadla
− Indukční smyčky
− Signalizace bytového či domovního zvonku
− Signalizace zvonění telefonu
− Signalizace pláče dítěte
− Vibrační budíky a náramkové hodinky
− Osobní zesilovače
CENÍK PRONÁJMU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Všechny kompenzační pomůcky jsou pronajímány za týdenní poplatek ve výši 25,- Kč.
Minimální doba nájmu je jeden týden (7 dní).
POSTUP PŘI PRONÁJMU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
1.

Informace o kompenzační pomůcce a edukace o jejím použití
a. Pronajmutí kompenzační pomůcky (dále jen „předmět nájmu“) je možné pouze na platný
občanský průkaz (ve výjimečných případech dle rodného čísla) osobám starším 15 let.
b. Pronajímatel je povinen předat předmět nájmu ve stavu způsobilém k obvyklému užívání,
přičemž seznámí nájemce s ovládáním, údržbou, hodnotou a s jeho technickým stavem.
− Pozn.: pokud je za účelem používání předmětu nájmu nutné zakoupit
u pronajímatele baterie, je obecně doporučováno zakoupit dané baterie
jednotlivě / po kusech (dle ceníku pronajímatele), aby se předešlo nadbytečným
výdajům na straně nájemce – u sluchadel je doporučována (s ohledem na sílu
zesílení a stáří sluchadla) přibližně 1 baterie na týden.

2.

Uzavření Smlouvy o nájmu kompenzační pomůcky
a. Pronajímatel s nájemcem uzavře Smlouvu o nájmu kompenzační pomůcky (dále jen
„nájemní smlouva“), která je oběma smluvními stranami podepsána – pronajímatel
nájemce seznámí s obsahem nájemní smlouvy, právy a povinnostmi smluvních stran,
vč. předání informace o zpracování osobních údajů.
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− Pozn.: ze strany pronajímatele je v individuálních případech doporučováno
převzetí (telefonického) kontaktu na další osobu (rodinného příslušníka)
spřízněnou s osobou nájemce – využití „náhradního“ kontaktu je možné pouze
v případě nemožnosti jakéhokoliv spojení s osobou nájemce.
b. Nájemní smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních
stran.
3.

Podmínky nájmu kompenzační pomůcky
a. Doba nájmu a výše nájemného je pronajímatelem a nájemcem sjednána v nájemní
smlouvě.
− Pozn.: obecně je doba nájmu doporučována v maximální délce 12 týdnů.
b. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli do data skončení sjednané doby
nájmu, a ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení,
nejpozději v poslední den trvání nájemní smlouvy.
c. V případě, nesdělí-li některá ze stran druhé smluvní straně do jednoho měsíce přede
dnem, jímž má doba trvání nájmu skončit, že na jejím prodloužení nemá zájem, platí,
že nájemní smlouva byla znovu uzavřena za podmínek ujednaných původně.
− Pozn.: s ohledem na předmět nájmu a cílovou skupinu nájemců se doporučuje,
ve vzájemné shodě obou stran, pronajímat předmět nájmu na 7 dní s tím,
že je nájemní smlouva automaticky prodlužována (zamezí se tím případným
kolizím s potřebou prodloužení doby nájmu o kratší období, než je původně
ujednáno v nájemní smlouvě, např. nájemce má zájem o nájem na 4 týdny, a poté
chce prodloužit pouze o 2 týdny); při navrácení předmětu nájmu je částka
nájemného doplacena.
d. Předchozí bod se nepoužije přesto, že nájemce předmět nájmu dál užívá, dala-li některá
ze smluvních stran v přiměřené době předem najevo, že nájem skončí.
e. Sjednané nájemné za dobu nájmu je splatné v hotovosti (případně neprodleně na účet
organizace, kdy se jako variabilní symbol uvede č. paragonu, na kterém je doplněna
informace „na účet“) při převzetí předmětu nájmu nájemcem do svého užívání.
f. V případě prodloužení doby nájmu je zbylé nájemné doplaceno při vrácení předmětu
nájmu k rukám pronajímatele.
g. Pronajímatel vždy vystaví potvrzení o úhradě částky nájemného.
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− Pozn.: potvrzení o úhradě částky nájemného je vystaveno vždy 1) při uzavření
smlouvy o nájmu a 2) v případě prodloužení doby nájmu v den fyzického
navrácení předmětu nájmu k rukám pronajímatele (pokud nájemce vrátí
předmět nájmu např. o den, dva déle oproti stanovenému datu navrácení,
na potvrzení je uvedeno až datum skutečného navrácení, přičemž se nejedná
o automatické prodloužení doby nájmu – viz bod 3d).
h. V případě, že nájemce o své vůli vrátí předmět nájmu pronajímateli přede dnem skončení
doby nájmu, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost nájemní smlouvy s tím,
že dojednané nájemné není pronajímatel povinen nájemci snížit.
i. Veškerá rizika a odpovědnost při užívání (od doby převzetí až do okamžiku vrácení)
předmětu nájmu nese nájemce a je povinen předmět nájmu užívat přiměřeně jeho povaze
a určení v souladu s podmínkami správné obsluhy, s nimiž byl seznámen při převzetí.
j. Nájemce není oprávněný dát předmět nájmu do podnájmu a ani jej přenechat k užívání
třetí osobě.
k. Nájemce není oprávněn bez předchozího souhlasu pronajímatele provádět na předmětu
nájmu jakékoli změny, úpravy nebo opravy.
l. V případě, že v průběhu doby nájmu dojde k poškození předmětu nájmu (nad rámec
běžného opotřebení), a to i bez zavinění nájemce, je nájemce povinen o této skutečnosti
neprodleně informovat pronajímatele.
m. V případě poškození předmětu nájmu ze strany nájemce (na základě posouzení
autorizovaného servisu) je nájemce povinen zaplatit pronajímateli finanční náhradu, která
odpovídá rozsahu poškození a cenu za opravu – uvede se v Protokolu o vrácení
kompenzační pomůcky (viz níže).
n. V případě poškození, které je neopravitelné, stejně jako v případě ztráty či úplného
zničení předmětu nájmu, je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu, která odpovídá
hodnotě věci tvořící předmět nájmu s přihlédnutím na stáří a opotřebení (viz příloha č. 3
tohoto Řádu) – uvede se v Protokolu o vrácení kompenzační pomůcky (viz níže).
o. V ostatních, nájemní smlouvou výslovně neupravených záležitostech, se na právní vztahy
založené nájemní smlouvou použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů.
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POSTUP PŘI VRÁCENÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
1.

Zkontrolování kompenzační pomůcky
a. Při vrácení předmětu nájmu jej pronajímatel zkontroluje za přítomnosti nájemce.
b. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu do konce doby nájmu uvedené v nájemní
smlouvě, a ve stavu, v jakém jej převzal, tj. čistý a způsobilý k obvyklému užívání
(s přihlédnutím k obvyklému opotřebení).
c. V případě poškození předmětu nájmu ze strany nájemce (na základě posouzení
autorizovaného servisu) je nájemce povinen zaplatit pronajímateli finanční náhradu,
která odpovídá rozsahu poškození a cenu za opravu – uvede se v Protokolu o vrácení
kompenzační pomůcky (viz níže).
d. V případě poškození, které je neopravitelné, stejně jako v případě ztráty či úplného
zničení předmětu nájmu, je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu, která
odpovídá hodnotě věci tvořící předmět nájmu s přihlédnutím na stáří a opotřebení
(viz příloha č. 3 tohoto Řádu) – uvede se v Protokolu o vrácení kompenzační pomůcky
(viz níže).

2.

Protokol o vrácení kompenzační pomůcky a doplacení zbylého nájemného
a. Při vrácení předmětu nájmu je s nájemcem sepsán Protokol o vrácení kompenzační
pomůcky.
− Pozn.: shodně s potvrzením o úhradě částky nájemného je protokol vystaven
vždy v den fyzického navrácení předmětu nájmu k rukám pronajímatele,
tzn. nepřihlíží se ke stanovenému datu navrácení dle podmínek sjednaných
v nájemní smlouvě.
b. V případě prodloužení doby nájmu je zbylé nájemné doplaceno při vrácení předmětu
nájmu k rukám pronajímatele.
c. Pronajímatel vždy vystaví potvrzení o úhradě částky nájemného (viz pozn. bodu 3g).
d. V případě, že nájemce o své vůli vrátí předmět nájmu pronajímateli přede dnem
skončení doby nájmu, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost nájemní smlouvy
s tím, že dojednané nájemné není pronajímatel povinen nájemci snížit.
e. V případě poškození předmětu nájmu nebo v případě poškození, které je neopravitelné,
stejně jako v případě ztráty či úplného zničení předmětu nájmu, je tato skutečnost
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zaznamenána do Protokolu o vrácení kompenzační pomůcky (vč. případného vyjádření
autorizovaného servisu).
3.

Údržba a bezinfekčnost kompenzačních pomůcek
a. Pronajímatel zajišťuje pravidelnou údržbu pomůcek tak, aby byly pronajímány
v dobrém technickém stavu a bez závad.
b. Pronajímatel provádí také nezbytnou dezinfekci vrácených pomůcek před jejich dalším
pronájmem.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Nájemní řád půjčovny kompenzačních pomůcek nabývá účinnosti dnem vyhlášení ředitelkou
Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.
V Jihlavě dne 1. 5. 2022

Podpis ředitelky

