
Smlouva na nájem movité věci 

 
    Charita Zábřeh  

 adresa: Žižkova 15, 789 0l Zábřeh 

telefon: 583 412 587 (technik: 736 509 434) 

IČO: 42766796  

DIČ: CZ42766796  

(jako pronajímatel) 

 

a  

 

 jméno a příjmení:  

             adresa: 

              č. obč. průkazu :  

 telefon : 

              email :  

               (jako nájemce) 

  

              uzavírají tuto smlouvu 

 

I) Charita Zábřeh jako majitel vysoušecího přístroje  

a) Wilms KT170/II  počet:  ev.č:  

b) WOOD‘S    ED 36   počet:  ev.č.:  

c) WOOD‘S    ED 28  počet:   ev.č.:   

d) ARIAGEL počet:                 ev.č.:  

e) WOODS  DS 36/50   počet:   ev.č.:   

f) WOODS  DS 50 počet:                     ev. č.:  

g) Master DH 721              počet:   ev.č.:  

h) Master DH 722              počet:                    ev.č.:  

  

přenechává tento k užívání nájemci na dobu od: 14. 1. 2021        do: 31. 1. 2021 

 

II) Nájemce je povinen pronajaté přístroje chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením a zacházet 

s nimi dle přiloženého návodu k obsluze. Dojde-li během nájmu k poškození pronajatých přístrojů 

špatným zacházením, zavazuje se nájemce svým nákladem zajistit jeho opravu a uvést přístroj do 

původního stavu. Dojde-li během nájmu ke ztrátě nebo zničení pronajatých přístrojů, zavazuje se 

nájemce uhradit ztracené nebo zničené přístroje v hodnotě odpovídající stáří a přirozenému opotřebení. 

 

III) Nájemce není oprávněn přenechat přístroje k užívání jinému bez vědomí pronajímatele. 

 

IV) Nájemce se zavazuje uhradit za nájem vysoušeče částku 40,- Kč / den.  Částka je včetně DPH.  Datem 

uskutečnění zdanitelného plnění je datum navrácení vysoušeče pronajímateli. 

 

V) Nájemce se zavazuje, že přístroje vrátí, jakmile je přestane potřebovat, nejpozději však do doby 

uvedené v čl. I. Pronajímatel je oprávněn požadovat vrácení přístrojů i před uplynutím dohodnuté 

doby, jestliže je nájemce neužívá řádně nebo užívá-li je v rozporu s touto smlouvou. Dále pak je 

pronajímatel oprávněn požadovat okamžité navrácení přístrojů v případě naléhavější potřeby na jiném 

místě - havárie, přírodní katastrofa apod. 

 

VI) Tato smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. 

 

VII) V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

si Vás dovolujeme informovat o skutečnosti, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu uvedených 

na této smlouvě. Tyto Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě slouží k základní identifikaci Vás, jako 

protistrany, případně k okamžitému kontaktování v případě bodu V. smlouvy (telefon). Vaše osobní 

údaje zpracováváme pouze pro naše potřeby a nejsou předávány třetím stranám. 

 

                                                                        V Zábřehu dne: 14. 1. 2021  

 

 …………………………………. …………………………………….
 za pronajímatele  nájemce 

    


