
 

 SMLOUVA O PRONÁJMU  

ZDRAVOTNÍ NEBO KOMPENZAČNÍ POMŮCKY  
uzavřená podle § 2201 - 2220 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

VZOR 
Pronajímatel - vlastník pomůcky:  

 

Název:               Domácí hospic Vysočina, o. 

 Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 115 

Zastoupené:   Petrem Hladíkem, ředitelem o.p.s. 

IČ:                                  70803978 

 

Středisko hospicové péče, Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě 

 

Kontaktní osoba: Vojtěch ZIKMUND, tel.: 739 511 433 

 

a 

 

Nájemce: 

 

Jméno a příjmení: ……………………………………….  

Bydliště:  ……………………………………….  

Telefon:  ……………………………………….  

Číslo OP:   ………………………………………. 

Uživatel pomůcky: ………………………………………. 

    

I. 
Pronajímatel je vlastníkem movitých věcí půjčovny. 

 

II. 
Nájemce na základě této smlouvy přebírá do smluvního nájmu níže uvedené pomůcky: 

 

 

Název pomůcky Evid. 
číslo 

Kč/1 den Termín 
vrácení 
pom. 

Podpis 
pronajímatele, 
datum 

         

         

         

         

         

 

  III. 
3.1. Doba pronájmu je jeden měsíc, příp.dle dohody.  

3.2. Nevrátí-li nájemce pomůcku ve smluveném čase, bude mu ode dne smluveného vrácení pomůcky účtována 

dvojnásobná cena za pronájem pomůcky. 

3.3. Nevrátí-li nájemce z jakéhokoliv důvodu pomůcku, zavazuje se uhradit poplatek za pronájem v plné výši (viz 

čl. 3.2) + cenu pomůcky dle pořizovací ceny pomůcky. Dojde-li v průběhu vypůjčení pomůcky k poškození 

pomůcky zaviněné ze strany nájemce, má právo pronajímatel žádat nájemce o úhradu nákladů na opravu pomůcky 

v částečné či plné výši. Nájemce je povinen nahlásit poškození, pronajímatel je povinen opravit a po dobu opravy 

poskytnout pomůcku náhradní. Náklady na opravu poškození, které nájemce způsobil vlastním pochybením či 

nesprávným užíváním, hradí nájemce.  Poškození způsobené nájemcem, avšak při řádném užívání, nejde k tíži 

nájemce. 

 



3.4. V případě, že pronajímateli nebude uhrazena pohledávka, která mu za poskytování služeb vznikla, zašle 

poskytovatel klientovi 1. upomínku. První upomínka je zasílána do 30ti dnů od data splatnosti, v případě 

nezaplacení, je do 15 dnů od jejího zaslání, zaslána 2. upomínka. V případě nezaplacení pohledávky ani po druhé 

upomínce bude pohledávka vymáhána soudní cestou. 

3.5. Pronajímatel garantuje kvalitu zapůjčených pomůcek. Před sepsáním smlouvy o zápůjčce provede instruktáž o 

manipulaci se zapůjčenou pomůckou. Podepsáním smlouvy obě strany potvrzují i provedení této instruktáže.  

3.6. Nájemce odpovídá za pronajatou pomůcku, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo 

zničení, udržovat ji v čistotě a zacházet s ní podle návodu a podle instrukcí pronajímatele. Nájemce není oprávněn 

provádět žádné technické, či jiné úpravy bez souhlasu pronajímatele, včetně montáže a demontáže, kterou smí 

provádět pouze proškolený pracovník. 

3.7.  Pomůcka je určena výhradně k užívání uvedeným Uživatelem. V případě zjištění porušení této úmluvy 

Pronajímatel ukončí smlouvu a pomůcku odveze. Odcizení, ztrátu či jakékoliv poškození zapůjčené pomůcky je 

nájemce povinen nahlásit pronajímateli. Nájemce si pronajímá veškeré pomůcky na své vlastní riziko. 

Pronajímatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti 

s užíváním půjčených pomůcek v rozporu s instruktáží o manipulaci s pomůckou. 

3.8. Nájemce prohlašuje, že pomůcky převzal čisté a funkční, že byl seznámen s návodem na používání, s údržbou a 

obsluhou pomůcky. 

3.9. Nájemce je povinen vrátit pomůcku do sídla Střediska hospicové péče Nové Město na Moravě na vlastní 

náklady – nedomluví-li se s pronajímatelem jinak. Elektrická polohovací lůžka přepravuje výhradně pronajímatel.  

3.10. Při dopravě pomůcek účtuje pronajímatel cestovní náhradu 7,-- Kč/km. U pronájmu elektrického polohovacího 

lůžka se účtuje montáž a demontáž v celkové ceně 500, -- Kč.  

3.11. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí Občanským zákoníkem. Smlouva o pronájmu je sepsána ve 2 

vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení. Smlouva o pronájmu nabývá platnosti a účinnosti 

(včetně ukončení) dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.12. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Smlouvy o pronájmu, a že tato smlouva byla sepsána dle 

jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

V …………………………………………………… dne …………………… 
 

 

Za pronajímatele           Nájemce 

 

 

 
 

…………………………… ……………………………….. 

 

 

 

 

 

Protokol o vrácení pomůcky pronajímateli a vyúčtování:  
 

Pomůcka Datum 

vrácení 

Počet dní Stav 

pom. 

Montáž 7.-Kč/ 

1Km 

Celkem Kč 

       

       

       

       

       

 

 

podpis pronajímatele:  podpis nájemce: 

 

 

 

 

 


