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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: 

 

Charita Třeboň 

Chelčického 2 

379 01 Třeboň 

Tel.: 384 721 427; 777 566 972 

IČO 26520991 

č. ú. 5981598339/0800 

zastoupená: Mgr. Danou Zavadilovou, ředitelka  

dále jen „pronajímatel“ 

 

a 

 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………. 

Rok narození: ………………………………………………………………………………… 

Adresa: ………………………………………………………………………………………. 

Ztotožněn s předloženým občanským průkazem: ANO     

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. 
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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 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 pomůcky/cek dle čl. 2 bodu IV. 
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VII. V případě, že nájemce pomůcku/ky poškodí nesprávným zacházením, uhradí pronajímateli 

náklady vynaložené na opravu. V případě, že nájemce 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. 

X. Nájemce je povinen kompenzační pomůcku/ky vrátit ve stavu ve kterém si ji/je 

zapůjčil (čistá, desinfikovaná)  

 

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. 5981598339/0800 + 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.  Pronajímatel jako správce osobních údajů shromažďuje a zpracovává pouze takové osobní 

údaje nájemce, které jsou nezbytné pro plnění povinnosti pronajímatele a pro účely 

oprávněných zájmů správce (ochrana majetku) a to po dobu trvání Smlouvy o nájmu 

kompenzačních pomůcek a dále podle požadavků jednotlivých předpisů, které souvisí 

s plněním povinností pronajímatele a s těmito údaji nakládá v souladu s vnitřní směrnicí 

k ochraně osobních údajů. Nájemce má právo na přístup k svým osobním údajům, jejich 

opravu, výmaz, omezení zpracování, na přenositelnost osobních údajů a má právo podat 

námitku proti zpracování svých osobních údajů. 

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

strany nedohodnou, bude spor řešen u příslušného soudu. 

VIII. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro obě smluvní strany. 

Smlouva může být měněna nebo doplněna jen písemnými dodatky. 

IX. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. 

X. 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 
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CENÍK kompenzačních pomůcek, ceny platné od 1.7.2020  

                                   

Kompenzační pomůcka Cena  Zapůjčeno 

Mechanický invalidní vozík 400 Kč/měsíc nebo 40 Kč/den*  

Elektrické polohovací lůžko 600 Kč/ měsíc  

Antidekubitní matrace 300 Kč/měsíc  

Antidekubitní matrace s kompresorem 250 Kč/měsíc  

Hrazda k polohování 250 Kč/měsíc  

Elektrické polohovací křeslo 300 Kč/měsíc  

Mobilní koupací vana se sprchovou hlavicí a sadou 350 Kč/měsíc  

Sprchová židle pojízdná 250 Kč/měsíc  

Toaletní křeslo (pevné) 250 Kč/měsíc  

Toaletní křeslo (pojízdné) 300 Kč/měsíc  

Pomůcka pro polohování – bumerang 150 Kč/měsíc  

Pomůcka pro polohování – had 150 Kč/měsíc  

Pomůcka pro polohování – antidekubitní polštář 120 Kč/měsíc  

Podložka antidekubitní pod patu (pár) 50 Kč/měsíc  

Podložka antidekubitní – podložní kruh 50 Kč/měsíc  

Chodítko čtyřkolové vysoké s podpůrnou deskou 250 Kč/měsíc  

Chodítko čtyřbodové, krokovací 150 Kč/měsíc  
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Chodítko 4 kolečka, brzdy, košík, tácek 200 Kč/měsíc  

Chodítko 2 kolečka 150 Kč/měsíc  

Trojnožka hůl (menší, větší) 30Kč / 40 Kč/měsíc  

Francouzské hole 40 Kč/měsíc  

Sedačka na vanu (standard, hlubší, opěrka) 100 Kč/měsíc  

Nástavec na WC (standard, s madly) 80 Kč/měsíc  

Podložní mísa 30 Kč/měsíc  

Nádoba na moč - bažant 20 Kč/měsíc  

Celkem         ............  Kč/měsíc  

 

*Je-li pomůcka zapůjčena na dobu kratší než 14 kalendářních dnů, platba 40 Kč/den 

 

Platba za započatý kalendářní měsíc (není-li smlouva uzavřena k prvnímu dni měsíce) 

Počet dnů od uzavření smlouvy do konce kalendářního 

měsíce:  
 

Částka .......... Kč 

Způsob platby 
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Předávací protokol o vrácení pronajaté/pronajatých kompenzační 

pomůcky/kompenzačních pomůcek 

 

Dle smlouvy o nájmu kompenzačních pomůcek uzavřené dne…………………………………. 

 

Pronajímatel: 

Charita Třeboň 

Chelčického 2 

379 01 Třeboň 

Tel.: 384 721 427; 775 566 971 

IČO 26520991 

Bankovní spojení: 5981598339/0800 

zastoupená: Mgr. Danou Zavadilovou, ředitelka  

 

tímto potvrzuje, že od 

Nájemce: 

Jméno, příjmení: ………………………………………………………………………………. 

Rok narození: …………………………………………………………...……………………... 

Ztotožněn s předloženým občanským průkazem                ANO 

Adresa: …………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ………………………………………………………………………………………… 

 

převzal 

níže uvedenou/uvedené pronajatou/té kompenzační pomůcku/ky: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Stav vrácené/ných kompenzační/ch pomůcky/cek (viz. výše): 

□ Nepoškozená/né a plně funkční kompenzační pomůcka/ky 

□ Poškozená/né kompenzační pomůcka/ky: 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Datum: ……………………… 

 

…………………………….                                                              …………………………… 

             Nájemce                                                                                           Pronajímatel 

                                                                                                             Za pronajímatele převzal       


