
Smlouva o užívání mobilního/PC zařízení 

INTERNET Pb, spol. s r.o. 
IČ : 25729934, se sídlem Příbram VI, Březové Hory 540, PSČ 26101 
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 64995  
jménem jedná: Aleš Barášek, dále v textu již jen "poskytovatel" 

 

a 

Jméno a příjmení:  

Číslo OP :    trvale bytem :   

kontakt – tel/ email :     

dále jen „uživatel“ 

     
spolu dnešního dne uzavřeli níže uvedenou Smlouvu o užívání mobilního zařízení  dle § 50a zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále v textu také „smlouva“) 

I. Účel a předmět smlouvy 

 

1. Účelem této smlouvy je poskytnout uživateli možnost užívat mobilní zařízení během jeho pobytu jako pacienta v Oblastní nemocnici Příbram, a.s.. 

2. Poskytovatel na základě této smlouvy dává do užívání mobilní zařízení popsané v čl. II smlouvy na dobu stanovenou v čl. III smlouvy za podmínek stanovených 

v čl. IV smlouvy uživateli a uživatel předmětné zařízení do užívání přijímá a zavazuje se dodržovat podmínky sjednané v této smlouvě, jakož i veškeré ostatní 

pokyny poskytovatele k užívání mobilního zařízení. 

II. Mobilní zařízení 

 

1. Mobilním zařízením dle této smlouvy se rozumí v čl. II odst. 2 smlouvy specifikované zařízení s veškerým příslušenstvím a součástmi, které byly poskytovatelem 

nebo třetí osobou jménem poskytovatele uživateli předány na základě smlouvy. 

2. Mobilním zařízením dle smlouvy je Tablet PC Archos 101 8GB  

3. Cena mobilního zařízení pro účely této smlouvy činí : 10 000,- Kč s DPH 

 

III. Doba užívání 

 

1. Uživatel má právo užívat mobilní zařízení od :                     hodina:                        do:                       hodina:    

                        

2. Pokud není doba dle čl. III. odst. 1 stanovena, má se za to, že je uživatel oprávněn užívat mobilní zařízení od podpisu smlouvy a předání mobilního zařízení do 

ukončení svého pobytu v Oblastní nemocnici Příbram, a.s.. Uživatel je povinen vrátit mobilní zařízení nejpozději do 15.00 hodin posledního  dne  doby užívání. 

3. Po dobu úplatného užívání mobilního zařízení má uživatel, pokud není sjednáno jinak, právo na výlučné a třetími osobami nerušené užívání mobilního zařízení. 

4. Poskytovatel neručí za funkčnost mobilního zařízení v době užívání, pokud nastane porucha zařízení je uživatel povinen kontaktovat poskytovatele nebo zástupce 

Oblastní nemocnice Příbram a.s.. V případě úplatného užívání mobilního zařízení má uživatel nárok na vrácení poměrné části úplaty od okamžiku poruchy.  

IV. Úplata za užívání a povinnosti uživatele 

 

1. Právo na užívání mobilního zařízení dle smlouvy se zřizuje BEZPLATNĚ. 

2. Uživatel je povinen užívat mobilní zařízení způsobem jakým se běžně zařízení tohoto typu užívají a zacházet s ním tak, aby nedocházelo ke škodám na něm ani k 

jeho nadměrnému opotřebení. Uživatel je povinen dodržovat pokyny poskytovatele. Poskytovatel je povinen uživateli takové pokyny poskytnou při předání mobilního 

zařízení. 

3. Uživatel se zavazuje zaplatit za užívání mobilního zařízení úplatu ve sjednané výši řádně a včas, pokud je užívání sjednáno za úplatu. 

4. Uživatel je povinen mobilní zařízení řádně a včas vrátit. Za jakékoli škody či ztrátu zařízení po dobu užívání nese odpovědnost uživatel. V případě, že 

uživatel nevrátí mobilní zařízení řádně a včas, je povinen zaplatit jeho cenu dle čl. II odst. 3 smlouvy, a to do tří dnů ode dne, kdy mu povinnosti mobilní 

zařízení vrátit, vznikla. 

5. Uživatel tímto prohlašuje, že je plně způsobilý mobilní zařízení řádně užívat a činí tak na základě své svobodné a vědomé volby. Dále pak prohlašuje, že užívání 

mobilního zařízení není dle sdělení ošetřujícího lékaře s ohledem na zdravotní stav uživatele jako pacienta v rozporu s účelem uživatelova pobytu v Oblastní 

nemocnici Příbram, a.s. 

6. Uživatel je oprávněn mobilní zařízení užívat pouze v areálu Oblastní nemocnici Příbram, a.s. a nesmí umožnit jeho užívání třetími osobami. 

V. Ostatní ujednání 

 

1. Uživatel prohlašuje, že k uzavírání a podpisu této smlouvy došlo v místě a za podmínek, které uživatel předem sjednal s poskytovatelem za účelem podpisu této 
smlouvy a její obsah byl uživateli předem znám, ve smyslu § 57 odst. 1. zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Smluvní strany se dohodly, že příslušnými pro rozhodování sporů z této smlouvy jsou příslušné soudy České republiky a rozhodným právem je právo České 
republiky. 
3.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž, uživatel obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis obdrží poskytovatel. 

4. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné 
vůle, nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
V Příbrami dne 
 

 
 
 
 ________________________________          _________________________________ 
   poskytovatel                   uživatel 

 


