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I.

Podmínky o pronájmu obrazů Mgr. Ireny Kovářové jsou dodatkem č.1. všeobecných obchodních 
podmínek, které naleznete v patičce webových stránek www.tvorimesrdcem.cz nebo v kontaktech. 
Neupravují-li to podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků pronájmu příslušnými 
právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními  § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku.

Zakoupením  služby  Pronájem  obrazu   -  vzniká  vztah  mezi  pronajímatelem  a  nájemcem.
Pronajímatel přenechává pronajaté movité věci za úplatu (nájemné) nájemci a tento je přijímá do
nájmu: Předmětem nájmu jsou obrazy Mgr. Ireny Kovářové uvedené v objednávce.

(dále jen „obrazy"). 

Pronajímatel je výhradním vlastníkem předmětu nájmu.

II.
Doba nájmu, předání

Doba nájmu obrazů je dohodou smluvních stran sjednána na dobu určitou, a to 6 měsíců ode dne
předání obrazů pronajímatelem nájemci. Předání proběhne a to do 30 kalendářních dní od zaplacení
nájemného na základě objednávky.

Nájemce obrazy převezme od pronajímatele v den podpisu Předávacího protokolu podepsaného při
předání  oběma  stranami.  Nájemce  se  zavazuje,  že  obrazy  bude  používat  výhradně  v  souladu
s Pokyny pronajímatele k nakládání s obrazy Mgr. Ireny Kovářové, které jsou uvedené ve Článku
IV.   –  a   dále  v  souladu  s  těmito  podmínkami,  čímž  vzniká  i  závazek  nájemce  vrátit  obrazy
pronajímateli nejpozději ke dni skončení sjednaného nájmu, a to v řádném stavu, tedy ve stavu,
v jakém je nájemce převzal při  předání do nájmu. Nájemce odpovídá za škody (dle článku VII.
těchto podmínek – Poškození pronajatých obrazů způsobené nešetrným zacházením a zacházením,
které nebylo ve shodě s Pokyny pronajímatele k nakládání s obrazy Mgr. Ireny Kovářové.

Doprava: doprava obrazů se řeší individuálně s klientem
Dodací adresa v objednávce je adresa, kde budou obrazy instalovány po celou dobu pronájmu.

III.
Úplata za poskytnutí nájmu

Celková cena nájmu za obrazy je vypočítána dle počtu vybraných obrazů v objednávce.  

Jednorázovou  platbu  za  pronájem  je  možné  uhradit  způsoby  uvedenými  ve  všeobecných
obchodních podmínkách. 

IV.
Pokyny pronajímatele k nakládání s obrazy Mgr. Ireny Kovářové

Nájemce se zároveň zavazuje k tomu, že bude se svěřenými obrazy zacházet tak, aby nedošlo 
k jejich  poškození.



1. Vhodné zavěšení: jednoduchý hřebíček nebo háček do zdi a instaluje se díky našim 
vroubkovaným háčkům na zadní straně obrazu. 
2. Zásadní je nekuřácké prostředí, v kuřáckém prostředí není instalace pronajatých obrazů 

možná.
3. Nájemce nebude s obrazy manipulovat jinak než je nezbytně nutné, tj. např. nebude je 
převážet na jiná místa než bylo dohodnuto v objednávce.
4. Nájemce či osoba jím pověřená použije při odstraňování prachu či jiných nečistot čistý 
štětec nebo lehce navlhčený látkový ubrousek, žádné chemické prostředky nejsou přípustné a 
obrazů se bude dotýkat s velkou opatrností, případně zatelefonuje pronajímateli a požádá o radu,
jak nejlépe postupovat.
5. Doporučujeme pro instalaci vybrat místo tak, aby movité věci – obrazy nebyly na 
pernamentním přímém slunci nebo tam, kde se přímo chodí či sedí a hrozilo by stržení obrazu.
6. Za uvolnění závěsu obrazu nebo poškození stěny nese odpovědnost nájemce. 
7. U kolekce obrazů bude vyvěšena informace – název díla a autor – dodá pronajímatel.

V.
Umístnění obrazů

Dodací adresa v objednávce je adresa, kde budou obrazy instalovány po celou dobu pronájmu.

VI.
Další ujednání a povinnosti pronajímatele a nájemce obrazů Mgr. Ireny Kovářové

Nájemce nesmí obrazy v nájmu zcizit,  prodat  nebo dát  do podnájmu, nesmí jej užívat k jiným
účelům, nesmí obrazy právně zatěžovat. Nájemce dále zajistí řádnou údržbu na svůj náklad, dle
pokynů  pronajímatele  a  informací  uvedených  v  pokynech  pronajímatele  a případnou  obsluhu
odborně proškolí. Pronajímatel může kdykoliv na požádání nájemce navštívit a zkontrolovat stav
obrazů a zacházení  s  nimi,  přičemž nájemce je  povinen  toto umožnit.  Pronajímatel  je  povinen
předat obrazy do nájmu v takovém stavu, který nebude bránit jejich bezproblémovému užívání a
funkčnosti. 

VII.
Poškození pronajatých obrazů

V případě,  že  dojde  k poškození  obrazů  či  zcizení  obrazů,  je  nájemce  povinen  uhradit  škodu
pronajímateli následujícím způsobem:
V případě poškození obrazů nebo zcizení obrazů zaplatí nájemce pronajímateli plnou výši prodejní
ceny obrazů dle aktuálních cen na eshopu www.tvorimesrdcem.cz

Nájemce je povinen uhradit veškeré dodatečné náklady, které pronajímateli vzniknou při odstranění
poškození nebo znehodnocení obrazů pronájmu zaviněné nájemcem.

VIII.
Storno poplatky 

V případě, že dojde k odvolání již potvrzené objednávky, je pronajímatel oprávněn po nájemci 
požadovat stornovací poplatek ve výši: 
- do 7 dní od podpisu předávacího protokolu  – 50 % sjednané ceny pronájmu 



- 8 a více dní od podpisu předávacího protokolu  – 80 - 100 % 
Odvolání musí být pronajímateli doručeno písemně, jinak je neplatné. 

Článek X.
Odstoupení od pronájmu / ukončení platnosti pronájmu

Pronajímatel  může  odstoupit  od  pronájmu  obrazů  před  uplynutím  doby nájmu  v  následujících
případech: 

a)   pokud nájemce používá najaté movité věci k jiným, než dohodnutým účelům
b) pokud nájemce zemře nebo zanikne
c) pokud se pronajímatel ocitne z dalších důvodů v podstatně nevýhodném postavení

Pronajímatel a nájemce souhlasí s ukončením platnosti pronájmu obrazů pokud: 

-     uplyne doba trvání pronájmu obrazů
-     pronajaté obrazy budou poškozeny nebo zničeny
-     v ostatních případech, kdy budou porušena ustanovení těchto podmínek pronájmu

Článek XI.
Závěrečná ujednání

 Pronajímatel i nájemce si obsah Podmínek pronájmu movitých věcí – obrazů Mgr. Ireny Kovářové
přečetli, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.


