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 Charita Krnov -  půjčovna kompenzačních pomůcek,  Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov 

                        Tel. : 554 611 366, mobil: 725 104 448 

 

Smlouva o pronájmu kompenzační pomůcky číslo: 
uzavřená mezí 

1.)  zřizovatelem: Charitou Krnov,  Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov,   IČO: 48806510 
a 

2.) uživatelem :   Jméno a příjmení :…………………………………………………………. 

                           Bydliště: …………………………………………………………………... 

                           Datum narození:…………………………… tel. : ..……………………….  
I. 

Předmět smlouvy 

Na základě této smlouvy je uživatel oprávněn využívat níže uvedené zapůjčené kompenzační pomůcky : 

Název pomůcky Zapůjčeno dne Vráceno dne Záloha zaplacena Záloha vrácena 

     

     

     
II. 

Výše úhrady a způsob placení 

Zřizovatel určil poplatky za zapůjčení kompenzačních pomůcek na jednotlivé dny, přičemž uživatel je hradí měsíčně ode 

dne zajpůjčení vždy do 15tého dne v měsíci za měsíc uplynulý (nebo část měsíce) těmito způsoby: hotově v kanceláři, 

složenou typu C či bezhotovostně . Aktuální ceník je přílohou této smlouvy. U některých finančně nákladnějších pomůcek 

stanovil zřizovatel také zálohu, kterou je uživatel povinen uhradit v den zapůjčení a v případě vrácení plně funkční 

pomůcky bude uživateli zmíněná záloha vydána v plné výši. 

III. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem 

Zapůjčení je krátkodobou záležitostí. Slouží k překonání přechodného období, kdy si je uživatel vědom potřebnosti dané 

pomůcky pro jeho každodenní život a vrátí ji ve chvíli, kdy si obstará vlastní. Uživatel je oprávněn užívat uvedené věci 

pouze ve své domácnosti, nesmí je přenechat žádné další osobě. Uživatel je povinen chránit věci před poškozením, krádeží 

nebo zničením. V případě poškození pomůcky je uživatel povinen ji na vlastní náklady opravit. Poskytovatel si vyhrazuje 

právo kontroly pomůcek v době jejich zapůjčení. V případě úmrtí uživatele přechází povinnost vrácení pomůcky na jeho 

rodinné příslušníky nebo jiné blízké osoby. 

IV. 

Platnost smlouvy 

Smlouva o zapůjčení kompenzačních pomůcek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 

a uzavírá se  na dobu  určitou....................................(nejdéle na dobu 1 roku).  Uživatel nemůže práva z této smlouvy 

postoupit na jinou osobu. 

V. 

Závěrečná ustanovení 

Uživatel potvrzuje, že byl informován o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních 

údajů, a současně svým podpisem vyslovuje souhlas s tímto zpracováním. Poskytovatel se zavazuje k mlčenlivosti vůči 

třetí osobě, ve věcech týkajících se uživatele. Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení . 

 

 

V Krnově dne :………………….. 

 

 

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

         podpis uživatele (zástupce)                                                                   razítko a podpis  poskytovatele 


