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VZOR 

SMLOUVA O NÁJMU KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 

uzavřena podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami 

Jméno a příjmení (dále jen „nájemce“):   

Datum narození:   Kontakt:   

Adresa:   Číslo OP/RČ:   

a 

CNN kraje Vysočina, o.p.s., Úprkova 4340/6, 586 01 Jihlava, IČ: 02285266 (dále jen „pronajímatel“) 

Článek I. – Předmět a účel nájmu 

Pronajímatel jako výlučný vlastník předmětu nájmu přenechává nájemci za dále dohodnuté nájemné do jeho 

dočasného užívání (nájmu) kompenzační pomůcku s uvedeným výrobním číslem (dále též „předmět nájmu“) 

podle této smlouvy: 

Název kompenzační pomůcky Výrobní číslo Týdenní nájemné 
Sjednané 

nájemné celkem 

  
25,- Kč/týden 

 

Podpisem této smlouvy nájemce současně potvrzuje převzetí předmětu nájmu do svého užívání a dále to, 

že si předmět nájmu řádně prohlédl, že byl dostatečně seznámen s ovládáním, údržbou a s jeho technickým 

stavem, že na předmětu nájmu nejsou žádná optická ani mechanická poškození, a že souhlasí s výše 

uvedenou částkou smluvně dohodnutého nájemného. Smluvní strany berou podpisem této smlouvy 

na vědomí, že okamžikem převzetí předmětu nájmu nájemcem, přechází na nájemce nebezpečí škody 

na předmětu nájmu i nebezpečí škody způsobené nájemci či třetí straně provozem předmětu nájmu, 

tzn. nájemce na sebe bere veškerá rizika spojená s užíváním předmětu nájmu.  

Účelem této smlouvy je obvyklé užívání předmětu nájmu přiměřeně jeho povaze a určení, a to výlučně 

nájemcem v souladu s podmínkami správné obsluhy, s nimiž byl seznámen při převzetí. Nájemce není 

oprávněný dát předmět nájmu do podnájmu a ani přenechat užívání předmětu nájmu třetí osobě. 

II. Doba nájmu a skončení nájmu 

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího 

uzavření, tj. od     do     (dále jen „sjednaná doba nájmu“). 

Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli do data skončení sjednané doby nájmu, a ve stavu, 

v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, nejpozději v poslední den trvání nájemní 

smlouvy. 

III. Nájemné a způsob zaplacení nájemného 

Smluvní strany této smlouvy se dohodly na smluvním nájemném za užívání předmětu nájmu za dobu sjednané 

doby nájmu dle této smlouvy ve výši uvedené v čl. I. této smlouvy. 

V případě, nesdělí-li některá ze stran druhé smluvní straně do jednoho měsíce přede dnem, jímž má doba 

trvání nájmu skončit, že na jejím prodloužení nemá zájem, platí, že nájemní smlouva byla znovu uzavřena 

za podmínek ujednaných původně. Předchozí věta se nepoužije přesto, že nájemce předmět nájmu dál užívá, 

dala-li některá ze smluvních stran v přiměřené době předem najevo, že nájem skončí. 

Sjednané nájemné za dobu nájmu podle této smlouvy je splatné při převzetí předmětu nájmu nájemcem 

do svého užívání. V případě prodloužení doby nájmu je zbylé nájemné doplaceno při vrácení předmětu nájmu 

k rukám pronajímatele. Pronajímatel vždy vystaví potvrzení o úhradě částky nájemného. 

V případě, že nájemce o své vůli vrátí předmět nájmu pronajímateli přede dnem skončení doby nájmu, nemá 

tato skutečnost vliv na platnost a účinnost této nájemní smlouvy s tím, že dojednané nájemné není pronajímatel 

povinen nájemci snížit. 
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IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

Pronajímatel odpovídá za to, že předmět nájmu je v době předání ve stavu způsobilém k obvyklému užívání. 

Nájemce není oprávněn bez předchozího souhlasu pronajímatele provádět na předmětu nájmu jakékoli změny, 

úpravy nebo opravy. 

Nájemce se zavazuje předmět nájmu řádně užívat, chránit před poškozením, zničením, ztrátou a odcizením. 

Nájemce odpovídá za jakoukoli škodu na předmětu nájmu nad rámec běžného opotřebení.  

Jakékoli poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen neodkladně oznámit 

pronajímateli. 

V případě poškození předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli finanční náhradu, která 

odpovídá rozsahu poškození a cenu za opravu. V případě poškození, které je neopravitelné, stejně jako 

v případě ztráty či úplného zničení předmětu nájmu, je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu, která 

odpovídá hodnotě věci tvořící předmět nájmu. 

VI. Závěrečná ustanovení 

Při nakládání s osobními daty se pronajímatel zavazuje řídit „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a další 

související legislativou. 

V ostatních, touto smlouvou výslovně neupravených záležitostech, se na právní vztahy založené touto 

smlouvou použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho 

a svého souhlasu s obsahem této smlouvy připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

V    , dne    

 

 

Pronajímatel     Nájemce        


