Smlouva o nájmu kompenzačních pomůcek číslo….
uzavřená dle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném a účinném znění

Pronajímatel: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ 44990260
DIČ CZ 44990260
Zastoupená …………………………na základě plné moci ze dne
Bankovní spojení 110889787/0300 ČSOB, a.s.
Telefon
Nájemce:

Příjmení a jméno
Datum narození
Číslo OP
Bydliště
Telefon
Bankovní spojení

Obě smluvní strany uzavírají tímto Smlouvu o nájmu movitých věcí – kompenzačních
pomůcek.
Čl. 1
Pronajímatel je výlučným vlastníkem níže uvedených kompenzačních pomůcek.
……………………………………………………………………………………………………………

Čl. 2
Pronajímatel na základě této smlouvy přenechává nájemci pomůcky uvedené v Čl. 1 této
smlouvy k dočasnému užívání. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu způsobem
stanoveným v této smlouvě, respektive přiměřeně povaze a určení věci a dále platit nájemné
dle ceníku pronajímatele, s nímž byl seznámen a který tvoří nedílnou součást této smlouvy
jako příloha č. 1.
K cenám uvedeným v ceníku bude vždy účtována Daň z přidané hodnoty dle platné právní
úpravy (v okamžiku podpisu této smlouvy je to 21 %).

Čl. 3
3.1. Doba nájmu je stanovena na dobu určitou. Začíná běžet ode dne převzetí pomůcky do
………………………………..
3.2. V případě potřeby je možné po vzájemné dohodě Smlouvu o nájmu pomůcky písemně
prodloužit.

Čl. 4
4.1. Nájemné je splatné zpětně, a to do xxx ode dne doručení vyúčtování nájemci. Nájemné
se vypočítá podle počtu dní, které měl nájemce pomůcku v nájmu. Počítá se ode dne
zahájení nájmu pomůcky (jejího převzetí). Den vrácení pomůcky do nájemného započítán
není. Úhrada nájemného je prováděna měsíčně. Forma úhrady nájemného je stanovena:
v hotovosti – převodem (zaškrtněte)
Vyúčtování nájemného je provedeno nejpozději při vrácení pronajaté pomůcky.
4.2. Dojde-li v průběhu nájmu pomůcky k jejímu porušení, poškození, ztrátě, zničení ze
strany nájemce nebo třetí osoby, nebo není-li vrácena nájemcem, hradí náklady na opravu
nebo pořízení nové pomůcky v plné výši nájemce. Odcizení, ztrátu či poškození pomůcky
ohlásí nájemce neprodleně pronajímateli.
4.3. Nájemce nesmí provádět žádné technické či jiné úpravy bez předchozího písemného
souhlasu pronajímatele.
4.4. Nájemce není oprávněn pronajatou pomůcku dále pronajímat dalším osobám.
4.5. Nájemce je povinen kdykoliv umožnit pracovníkům pronajímatele na jejich požádání
přístup k pomůckám za účelem provedení kontroly.
4.6. Nájemce je povinen užívat pomůcky řádně, v souladu s účelem, ke kterému pomůcky
slouží.

Čl. 5
5.1. Nájemce podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že pomůcky převzal při podpisu
této smlouvy čisté a funkční a že byl seznámen s návodem na používání, s údržbou
a obsluhou pomůcky.
5.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pomůcky nemají ke dni podpisu této smlouvy
žádnou vadu.
Čl. 6
6.1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran
obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.
6.2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí i bez uvedení
důvodu, a to s 10ti denní výpovědní dobou, která počne běžet dnem, kdy smluvní strana
výpověď obdrží.
6.3. Při ukončení nájmu vrátí nájemce pomůcky pronajímateli na základě písemného
předávacího protokolu.
6.4. Nájemce neodpovídá za opotřebení pomůcky způsobené řádným užíváním.
6.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení.
6.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
6.7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy a že tato smlouva byla
sepsána dle jejich svobodné vůle.
6.8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována na základě písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.

Přílohy: Příloha č. 1 ceník

V

………………………………………..…………..

Pronajímatel:

dne ………………………………

Nájemce:

Nájemce souhlasí s poskytnutím osobních údajů pro potřeby Oblastní charity Žďár nad
Sázavou.
Pronajímatel se zavazuje nakládat s poskytnutými daty v souladu se zákonem č.101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

V

………………………………………..…………..

Nájemce:

dne ………………………………

