OBLASTNÍ CHARITA TŘEBOŇ
CHELČICKÉHO 2, TŘEBOŇ 379 01, tel. 384 72 14 27; 777 566 971
IČO: 26520991
Sparkasse Waldviertler
č. ú. 0200000056/7940

DIČ: CZ 26520991
e-mail: charita.trebon@seznam.cz
www.trebon.charita.cz

Smlouva o nájmu kompenzačních pomůcek
Smlouva je uzavřena dle ustanovení § 2201 a násl. a §2316 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
nový občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ).
Smluvní strany:
Oblastní charita Třeboň
Chelčického 2
379 01 Třeboň
Tel.: 384 721 427; 775 566 971
IČO 26520991
č. ú. 0200000056/7940
zastoupená: Mgr. Danou Zavadilovou, ředitelka
dále jen „pronajímatel“
a
Jméno, příjmení: …………………………………………………
Datum narození: …………………………………………….…...
Adresa: …………………………………………………………..
Číslo občanského průkazu: ………………………………………
Telefon: …………………………………………………………..
Pomůcka je určena pro ………………………………………......
dále jen „nájemce“
1. Předmět smlouvy
I.

Předmětem této smlouvy je pronájem této/těchto kompenzační/ch pomůcky/cek
pronajímatelem nájemci za podmínek uvedených níže (uvést konkrétní pronajímané
pomůcky + jejich případné evidenční číslo):

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
II. Kompenzační pomůcka/ky je/jsou pronajímána/pronajímány za úplatu dle platného
ceníku, který je přílohou této smlouvy.

1

OBLASTNÍ CHARITA TŘEBOŇ
CHELČICKÉHO 2, TŘEBOŇ 379 01, tel. 384 72 14 27; 777 566 971
IČO: 26520991
Sparkasse Waldviertler
č. ú. 0200000056/7940

DIČ: CZ 26520991
e-mail: charita.trebon@seznam.cz
www.trebon.charita.cz

2. Práva a povinnosti pronajímatele
I. Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci k užívání kompenzační pomůcku/kompenzační
pomůcky uvedené v čl. 1 této smlouvy na dobu:
a) neurčitou
b) určitou ………………………………………….
a to ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
II. Kompenzační pomůcku/ky je pronajímatel povinen předat nájemci bez zbytečného
odkladu po uzavření této smlouvy a to spolu s návodem/vysvětlením k jejímu/jejich užívání.
III. Pronajímatel odpovídá za to, že kompenzační pomůcka/ky je/jsou v době předání ve
stavu způsobilém k obvyklému užívání.
IV. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup ke kompenzační/m pomůcce/kám za účelem
kontroly, zda je/jsou nájemcem užívána/ny řádným způsobem.
V. V případě, že je pronajímatel vyrozuměn o poruše/závadě na kompenzační pomůcce/kách,
zavazuje se vzniklou situaci bezodkladně řešit.
VI. Pronajímatel je povinen vystavit nájemci při vrácení kompenzační pomůcky předávací
protokol o skončení nájmu.
3. Práva a povinnosti nájemce
I. Nájemce potvrzuje, že si kompenzační pomůcku/ky dobře prohlédl a vyzkoušel, že je/jsou
způsobilé k užívání dle návodu/vysvětlení pronajímatele.
II. Nájemce je povinen kompenzační pomůcku/ky užívat výhradně k účelu, k němuž je/jsou
určeny.
III. Nájemce je povinen o kompenzační pomůcku/ky řádně pečovat, aby při jejím/jejich
užívání nedošlo k jejím/jejich poškození nebo jiné škodě. V případě poruchy/závady na
kompenzační/ch pomůcce/kách je nájemce povinen vyrozumět pronajímatele.
IV. Nájemce není oprávněn přenechat kompenzační pomůcku/ky k užívání osobě, která není
stranou této smlouvy.
V. Nájemce není oprávněn bez předchozího souhlasu pronajímatele provádět na
kompenzační pomůcce/kompenzačních pomůckách jakékoliv změny, úpravy nebo opravy.
VI. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli kontrolu kompenzační/ch pomůcky/cek dle čl.
2 bodu IV.
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VII. V případě, že nájemce kompenzační pomůcku/ky poškodí nesprávným zacházením,
uhradí pronajímateli náklady vynaložené na opravu. V případě, že nájemce kompenzační
pomůcku/ky zničí (tj. pomůcka/ky již nebude možné opravit) nebo ztratí, uhradí pronajímateli
pořizovací hodnotu nové pomůcky.
VIII. Nájemce si převezme kompenzační pomůcku/ky při podpisu této smlouvy v sídle
pronajímatele a po skončení nájmu ji/je vrátí buď v sídle pronajímatele, nebo po předchozí
dohodě s pronajímatelem na jiném místě.
IX. Nájemce kompenzační pomůcku/ky vrátí v okamžiku, kdy nájem kompenzační
pomůcky/cek pozbyde svého účelu a zároveň se zavazuje uhradit výši částky nájemného dle
vyúčtování pronajímatele.
4. Nájemné
I. Nájemné je stanoveno ve výši ………….. Kč (slovy: ………………………………..)
měsíčně dle Ceníku kompenzačních pomůcek, který je uveden v příloze této smlouvy.
II. Nájemné je nájemce povinen platit zpětně za předchozí měsíc a to do 15. dne
následujícího měsíce.
III. Pokud je nájemní doba kratší než jeden měsíc, může nájemce nájemné po dohodě
s pronajímatelem zaplatit dříve, než je uvedeno v předchozím bodě.
IV. Nájemce není povinen platit nájemné za dobu, po kterou nemohl kompenzační
pomůcku/ky užívat pro její/jejich nezpůsobilost k řádnému užívání. Právo na prominutí
nájemného musí nájemce uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Toto právo
zaniká, není – li uplatněno do 6 měsíců ode dne vzniku rozhodné skutečnosti.
V. Způsob úhrady nájemného:
a)

v hotovosti pracovníkovi v domácnosti nájemce v případě, že je současně se
zapůjčením kompenzační/ch pomůcky/cek poskytována Pečovatelská služba Astra
Oblatní charity Třeboň

b)

v hotovosti v sídle pronajímatele

c)

bankovním převodem na účet pronajímatele č. 0200000056/7940 + jméno a příjmení
vypůjčitele a zkratku „KP“ (např. Jana Nováková KP)

d) složenkou
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5. Závěrečná ustanovení
I. Právo užívat kompenzační pomůcku/kompenzační pomůcky zaniká uplynutím doby, kdy
používání pomůcky pozbude účelu.
II. Bez ohledu na výše uvedené je pronajímatel oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že
nájemce bude v prodlení s úhradou dlužného nájemného o více než 30 kalendářních dnů po
lhůtě splatnosti. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 5 kalendářních dnů.
III.

Smlouva může být ukončena dohodou obou smluvních stran před vypršením lhůty na

kterou byla smlouva uzavřena.
IV. Pokud není v této smlouvě sjednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními NOZ.
V. Ostatní vztahy ve smlouvě neuvedené se řídí ustanoveními NOZ, v platném znění.
VI.

Případné spory budou řešeny především dohodou obou smluvních stran. V případě, že

se strany nedohodnou, bude spor řešen u příslušného soudu.
VII. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro obě smluvní strany.
Smlouva může být měněna nebo doplněna jen písemnými dodatky.
VIII. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
IX.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné

a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojují své podpisy.

V …………………….. dne ................................

………………………….
Nájemce

…..………………………
Pronajímatel

Přílohy:
 Ceník kompenzačních pomůcek
Nájemce souhlasí s poskytnutím osobních údajů pro potřeby Oblastní charity Třeboň.
Pronajímatel se zavazuje nakládat s poskytnutými daty v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v platném znění.
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