Řád o úschově peněz a movitých věcí v OLÚ Paseka
I.
Úvodní ustanovení
OLÚ Paseka, v souvislosti s prováděním léčení ve svých zařízeních, se zavazuje zajišťovat pro
své pacienty úschovu věcí a peněz, pokud o úschovu pacienti při nástupu léčení požádají.
Úschova se pak řídí tímto řádem.
S řádem pacienti budou seznámeni před nástupem léčení a toto seznámení potvrdí svým
podpisem. Nebude-li se moci pacient podepsat z důvodu poranění či jiného důvodu, seznámení
se s řádem potvrdí pověřený pracovník ústavu.
Tento řád vychází ze zásady, že OLÚ Paseka musí s úschovou peněz a věcí vynaložit
vícenáklady a tyto budou povinni hradit ti, kteří o úschovu věcí požádají. Řád vychází
z ustanovení občanského zákoníku, přičemž jde o smluvní vztah, ke kterému se pacienti
zavazují tím, že podepíší seznámení s tímto řádem.
II.
Právo na úschovu a způsob úschovy
Při nástupu na léčení bude pacient seznámen s tím, že má právo požádat o úschovu věcí, kterými
jsou peníze v hodnotě nad Kč 200,- a cenné předměty ohodnocené nad částku Kč 1.200,u každého individuálního předmětu. Věci budou takto ohodnoceny prohlášením pacienta.
V případě, že vznikne pochybnost o této ceně, má právo o ocenění rozhodnout OLÚ Paseka.
O převzetí peněz a věcí movitých bude vydán pacientovi doklad s uvedením částky peněz
a popsáním předmětu převzatého do úschovy na základě podepsané smlouvy o úschově věcí.
Za uzavření této smlouvy odpovídá sestra na oddělení.
Způsob realizace úschovy:
1) U peněz - peníze a platby pacientů bude proti podpisu přebírat pověřený pracovník, který
odevzdá pacientovi proti podpisu částku do 200,- Kč a částku nad 200,- Kč přebere do úschovy,
pokud se s pacientem nedohodne jinak. OLÚ Paseka převzaté peníze je povinen uschovat buď
ve svém zařízení, nebo na účet, který bude veden u příslušného peněžního ústavu a bude
samostatným účtem – úschovy(depozita) pacientů. Pacient má právo, požádá-li o to, aby mu ve
lhůtě do tří dnů byla sdělena výše peněžní částky, kterou má v OLÚ Paseka v úschově.
Uschované peněžní prostředky pacientů nemohou být použity k podnikatelské činnosti ústavu
ani ke hrazení provozních nákladů ústavu.
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2) U movitých věcí
Věci movité, které jsou předmětem úschovy, má právo OLÚ Paseka uložit buď ve svém
zařízení, nebo v zařízení třetí osoby. O uložení obdrží pacienti doklad tak, jak bylo uvedeno
výše v tomto článku. Ani těchto věcí nemůže být použito k podnikání.
III.
Úschova – cena
OLÚ Paseka vzniká na základě úschovy peněz a věcí právo na zaplacení nákladů úschovy,
a to:
1)

U peněz - právo na náhrada nákladů spojených s úschovou peněz, tj. zejména náklady

na poštovné, cestovné a jiné náklady vzniklé s uložením peněz ve vlastním zařízení nebo v
zařízení třetí osoby.
2) U movitých věcí - právo na náhradu nákladů spojených s úschovou movitých věcí ve výši,
která se rovná přímým nákladům, tj. zejména odměna pracovníků, pořizovací cena vlastního
zařízení pro úschovu věcí a dále náklady spojené se zajištěním úschovy v zařízeních třetí osoby.
3)

Forma úhrady nákladů - Vedle přímé úhrady lze pokrýt vzniklé náklady z úrokových

výnosů bankovních účtů, založených za účelem úschovy peněz. S výše uvedenou formou
úhrady nákladů pacient dává souhlas svým podpisem v chorobopise při nástupu do OLÚ.
IV.
Doba úschovy
Úschova trvá po dobu, po kterou ji pacient žádá, nejdéle po dobu léčení. Prohlásí-li pacient,
že žádá o skončení úschovy, musí OLÚ Paseka úschovu pacientovi vydat. Je-li to možné,
tak bezprostředně po doručení žádosti OLÚ Paseka nebo v nejblíže následujících třech dnech.
V případě úschovy u třetích osob nejpozději do 5 dnů, přičemž náklady vrácení tvoří též náklady
úschovy.
V.
Ostatní ujednání
1)

Žádat o úschovu má právo pacient, popř. jím písemně zmocněná pověřená osoba podle

vzoru plné moci, která je součástí této přílohy.
V případě, že pacient je osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo je omezen ve
způsobilosti k právním úkonům v rozsahu vztahujícím se na úschovu věci, činí tak za pacienta
opatrovník. Je-li pacient přijat ve stavu, kdy není schopen projevu právního úkonu, má se zato,
že se jeho věci a peníze uschovají podle tohoto řádu do doby, kdy pacient bude schopen se sám
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vyjádřit nebo se za něho vyjádří jeho zmocněnec nebo opatrovník, zda trvá na úschově
či nikoliv.
2)

Dle odst. 1 se postupuje i tehdy, kdy způsobilost k právním úkonům pacient ztratí

v průběhu léčby. Tato skutečnost se zaznamená do chorobopisu pacienta.
3)

Smlouva o úschově končí, prohlásí-li pacient nebo osoby uvedené v odst. 1 a 2 tohoto

čl., že na další úschově netrvají.
4) OLÚ Paseka odpovídá pacientům za škodu, která jim vznikne z neplnění této smlouvy.
5) Vzájemných práv z úschovy se lze domáhat pouze do 6-ti měsíců pro vrácení věci. Jinak
práva zaniknou.
6) OLÚ Paseka má právo odmítnout zajistit úschovu, jestliže předmět úschovy uzavření dohody
brání, tj. např. že je požádáno o úschovu věcí nevhodných např. střelné zbraně, živá zvířata,
popř. potraviny podléhající zkáze apod.
7)

OLÚ Paseka vnitřním předpisem stanoví osoby, které jeho jménem budou zajišťovat

povinnosti z této smlouvy vyplývající.
VI.
Vzor Smlouvy o úschově věcí
OLÚ Paseka poskytuje úschovu věcí pacientů hospitalizovaných v jejím zařízení dle rozsahu
uvedeném v níže uvedené smlouvě o úschově věcí:
Smlouva o úschově věci
Pan (paní) :

…………..…………..…………..

Narozen(a):

…………..…………..…………..

bytem:

…………..…………..…………..

(dále jen „složitel“)
a
OLÚ Paseka, příspěvková organizace
se sídlem Paseka145, PSČ 783 97 Paseka, IČO 00849081,
zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl Pr,vložka 947
zastoupená ředitelkou MUDr.Zdenkou Polzerovou, MBA
(dále jen „schovatel“)
uzavírají dle ust. § 747 a násl. občanského zákoníku tuto
smlouvu o úschově:
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I.

Předmět smlouvy

Složitel na základě této smlouvy dává do úschovy schovateli ke dni podpisu smlouvy
následující předměty:
1.

Peníze

v

částce

………………………………………………………………………………….Kč
2.

Movité

věci

:

………………………………………….................................................................
Dále požaduje uschovat příjmy z výplaty důchodů. 1)
(dále jen „předmět úschovy“)
Schovatel prohlašuje, že tyto předměty převzal.
II.

Doba úschovy

Smluvní strany se dohodly, že schovatel pečlivě uschová předmět úschovy na dobu od data
uzavření smlouvy do skončení hospitalizace složitele v OLÚ Paseka Schovatel nesmí
bez souhlasu složitele s předmětem úschovy jakkoliv disponovat, může však věc odevzdat
do úschovy dalšímu schovateli.
III.

Úplata

Smluvní strany se dohodly, že schovatel uschová předmět úschovy za odměnu, která se rovná
míře úrokové při úschově peněz u peněžního ústavu, u kterého schovatel peníze uloží.
U ostatních věcí movitých, bezplatně. Při úschově peněz využívá schovatel bankovní účet
ČSOB a.s..
Složitel dává schovateli souhlas k tomu, aby náklady mu vzniklé z uhrazených bankovních
poplatků týkajících se pohybů finančních prostředků složitele, dále náklady spojené se zasláním
finančních prostředků složenkou složiteli si tyto uhradil z peněžních prostředků složených
do úschovy dle této smlouvy.
Nebude-li předmět vyzvednut po lhůtě platnosti smlouvy o úschově, má schovatel právo
požadovat po složiteli škodu, která mu vznikla dalším uschováním včetně nákladů s další
úschovou spojených. Nebude-li věc vyzvednuta vůbec a to ani po opakované výzvě doručené
složiteli po lhůtě určené pro úschovu předmětu úschovy, má schovatel právo na prodání věcí
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movité převzaté do úschovy a výtěžek použít na náklady spojené s prodejem a vzniklou škodou
či náklady spojenými s dalším uschováním.; u peněz se zašle částka na náklady složitele
na adresu uvedenou v této smlouvě.

IV.

Další a závěrečná ujednání

Předmět úschovy může vyzvednout opět pouze složitel nebo jím písemně pověřená osoba, nebo
osoba, která v souladu se zákonem, smlouvu za složitele uzavřela.. Tato smlouva nabývá
platnosti a účinnosti podpisem všech smluvních stran. Smluvní strany podpisem této smlouvy
stvrzují, že dohoda byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, a že byla vyhotovena ve dvou
vyhotoveních, když každý účastník této smlouvy obdrží jedno vyhotovení. Práva a povinností
touto smlouvou neupravená, se řídí ustanovením občanského zákoníku, které upravují smlouvu
o úschově a dále dalšími obecně závaznými předpisy, které se na tuto smlouvu vztahují.
V Pasece, dne ……………

Podpisy:

………………………………… - schovatel

………………………………… - složitel ( zplnomocněný nebo zákonný zástupce)
1) Nehodící škrtněte
Doklad o navrácení předmětu úschovy :
Složitel převzal z úschovy dne ………........

…………………………………..

podpis složitele
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