SMLOUVA O PRONÁJMU ZDRAVOTNÍ POMŮCKY
Uzavřená podle § 2201-2220 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pronajímatel – vlastník pomůcky:
Název:
Sídlo:
IČ:
Č.ú.
Tel.:

Farní charita Pacov
Pacov, Náměstí Svobody 2
47224444
224246261/0100
565 442 220

Nájemce:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Tel.:
Uživatel pomůcky:

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

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
Nájemce na základě této Smlouvy přebírá do smluvního nájmu níže uvedené pomůcky a
potvrzuje, že si při převzetí pomůcku dobře prohlédl a vyzkoušel a že je způsobilá k běžnému
užívání.

Název pomůcky

Kč/den

Půjčeno od:

II. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouva zaniká vrácením pronajaté pomůcky pronajímateli.

III. VÝŠE A ZPŮSOB PLACENÍ
1. Smluvní strany sjednaly nájemné dle aktuálního sazebníku úhrad pronajímatele.
2. Nájemce oznámí vrácení pomůcky pronajímateli dva dny před vrácením.
3. Nájemné uhradí nájemce v hotovosti při vrácení pomůcky.
4. Zemře-li nájemce, přecházejí jeho práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy na jeho
nejbližší příbuzné nebo osoby blízké, kteří jsou povinni o tom včas pronajímatele informovat.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE
1. Nájemce je oprávněn pomůcku používat po sjednanou dobu a pro účely ke kterým je
určena.
2. Nájemce nesmí přenechat pomůcku do podnájmu třetí osobě bez předchozího souhlasu
pronajímatele.
3. Nájemce je povinen o pomůcku řádně pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo
zničení, udržovat ji v čistotě a zacházet s ní podle instrukcí pronajímatele a zamezit jejímu
odcizení nebo zničení. V případě poruchy je nájemce povinen pronajímatele neprodleně
vyrozumět. Náklady na odstranění poruch nese v celém rozsahu nájemce.
4. Nájemce si pronajímá veškeré pomůcky na své vlastní riziko. Pronajímatel nenese
odpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené
v souvislosti s užíváním půjčených pomůcek.
5. Nájemce prohlašuje, že pomůcky převzal čisté a funkční, že byl seznámen s návodem na
používání, s údržbou a obsluhou pomůcky.
6. Nájemce za pomůcku platí po celou dobu zapůjčení, i když ji nevyužívá.
7. Při zapůjčení polohovacího lůžka je nájemce povinen zajistit si přítomnost dvou osob
z důvodu obtížnější manipulace.
8. Nájemce je povinen vrátit pomůcku na vlastní náklady v původním stavu, ve kterém ji
převzal.

Před vrácením pomůcky, je třeba 2 dny dopředu zavolat na Charitu tel:
565 443 220 a domluvit termín předání!
V. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE
1. Pronajímatel je povinen předat pomůcku nájemci ve stavu způsobilém k řádnému
využívání.
2. Pronajímatel je povinen poučit nájemce o způsobu používání pomůcky, případně předat
nájemci návod k použití.
3. V případě vrácení pomůcky, která bude znečištěná, má pronajímatel právo účtovat
nájemci poplatek 300 Kč na její vyčištění.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a
doplňků nájemce svým podpisem souhlasí se zpracováním osobních a citlivých údajů
v rozsahu nezbytně nutném pro účely evidence poskytované služby po dobu jejího trvání a
po dobu nezbytně nutnou po jejím ukončení.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží nájemce a
pronajímatel.
V Pacově dne:

……………………………………………………………….
Pronajímatel

…………………………………………………………….
Nájemce

