SMLOUVA O PRONÁJMU KOMPENZAČNÍ / REHABILITAČNÍ
POMŮCKY
Smlouva je uzavřena v souladu s občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 Sb.,
§ 2201-2220, v platném znění

Smluvní strany:
Nájemce:
Jméno a příjmení:
Rok narození:
Číslo OP:
Bydliště:
Telefon:
E-mail:
dále jen „klient“
Pronajímatel:
Název organizace:
Sídlo organizace:
IČ:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:

Sdílení o.p.s.
Masarykova 330, 588 56 Telč
22673377
Bc. Michaela Čeřovská
Jaroslava Nováková, DiS., tel.: 737 191 490, 775 574 973

dále jen „Sdílení o.p.s.“
uzavírají na základě vzájemné shody tuto nájemní smlouvu:
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této nájemní smlouvy je kompenzační / rehabilitační pomůcka – viz přílohy této smlouvy;
(dále jen předmět nájmu).
2. Sdílení o.p.s. prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem předmětu nájmu.
3. Po uplynutí lhůty nájmu sjednané ve smlouvě, či při vrácení pomůcky Sdílení o.p.s., je klient povinen
uhradit nájemné ve výši – viz přílohy této smlouvy - za každý započatý den.
4. Doba nájmu se stanoví na lhůtu 6 měsíců s možností jejího zkrácení/prodloužení.
5. Za překročení doby nájmu uvedené v této smlouvě zaplatí klient pokutu ve výši 500 Kč a dále nájemné
za každý započatý den - viz přílohy této smlouvy.

Článek II.

Práva a povinnosti smluvních stran
1. Sdílení o.p.s. je povinna předat klientovi pomůcku ve stavu způsobilém k řádnému užívání, ve
funkčním a čistém stavu. Pomůcky jsou pracovníkem Sdílení o.p.s. zkontrolovány a nevykazují
zjevných vad.
2. Zástupce Sdílení o.p.s. je povinen poučit klienta o správném zacházení s pronajatou pomůckou, popř.
názorně předvést manipulaci s ní. V případě pronájmu el. polohovacího lůžka je klient poučen o
instalaci, zásadách manipulace a ochraně přívodních kabelů a rozvodů.
3. V případě pronajmutí el. polohovacího lůžka je účtován poplatek za dovoz, montáž a následně
demontáž a odvoz pomůcky v ceně 1 000,- Kč do vzdálenosti 20 km od Telče.
4. Klient je povinen užívat věc řádně a v souladu s účelem, pro který byla výrobcem schválena.
5. Klient je povinen chránit pomůcku před poškozením, ztrátou nebo zničením.
6. Klient je povinen předat Sdílení o.p.s. kompenzační pomůcku ve stavu, v jakém ji převzal (čistou,
dezinfikovanou a nepoškozenou) s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Případné poškození
pomůcky je klient povinen nahlásit Sdílení o.p.s., která zváží rozsah poškození a následný způsob
úhrady škody. Dojde-li v průběhu užívání kompenzační pomůcky klientem k jejímu poškození
z důvodu špatného zacházení či nesprávné manipulace, je klient povinen uhradit náklady spojené
s opravou kompenzační pomůcky v jejich plné výši.
7. Klient se zavazuje neprovádět žádné technické úpravy a změny na pronajatém předmětu bez
předchozího souhlasu Sdílení o.p.s.
8. Není-li dohodnuto jinak, nesmí klient přenechat pomůcku k užívání jiné osobě.
9. Klient je povinen pomůcku vrátit do konce stanovené doby nájmu.
10. Sdílení o.p.s. může požadovat vrácení pomůcky i před skončením stanovené doby nájmu, jestliže klient
věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží.
11. Klient podpisem této smlouvy opravňuje organizaci Sdílení o.p.s. k archivaci této smlouvy v evidenci
smluv o pronájmu, a to po dobu maximálně 2 let. Podpisem této smlouvy rovněž klient souhlasí se
zpracováním osobních údajů, jež jsou v této smlouvě poskytnuty.
12. Svým podpisem klient/zákonný zástupce stvrzuje, že byl informován o pravidlech pro vedení
dokumentace a ochraně osobních a citlivých údajů, a rovněž prohlašuje, že byl poučen o svých právech
v souvislosti s vedením dokumentace a s nakládáním s osobními a citlivými údaji. Uživatel/zástupce
mají právo kdykoliv nahlédnout do dokumentů, které o nich organizace vede.
Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky,
zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 Sb., §2201-2220, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody
obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu,
s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
V Telči, dne:

.................................................
podpis klienta*

…...................................................
podpis pracovníka Sdílení o.p.s.

*Podpisem této smlouvy stvrzuji, že jsem převzal pomůck-u/y, jež je předmětem této smlouvy.

Příloha č. ………

Potvrzení o předání do nájmu a vrácení kompenzační/rehabilitační
pomůcky,
jež je předmětem této smlouvy
Pozn.: Doplnění údajů z Článku I. této smlouvy.
Kód pomůcky + inventární číslo:
Nájemné za den:
Výše vratné zálohy:
Pronajato dne:
Vráceno dne:
Zaplaceno od:

Zaplaceno do:

Nájemné v Kč:

Podpis klienta:

Podpis zástupce Sdílení:

