
Smlouva o pronájmu kompenzačních pomůcek

je uzavřena jako Smlouva o podnikatelském pronájmu věcí movitých dle zákona č. 89/2012 Sb., ve 
smyslu ustanovení § 2316 a následného s použitím ustanovení § 2201 a následného, a to mezi 
těmito smluvními stranami:

Pronajímatel: SENIORSERVIS o.p.s.
IČO: 02576708
Sídlo: Gen. Svobody 312/9, 460 14 Liberec 13
Zastoupený: Marcelou Kruchinovou - ředitelkou
Bankovní spojení: 107-9239500227/0100

Nájemce:
Datum narození:
Bydliště:
Zastoupený:
Bankovní účet:
Telefon:

Článek I.
Vlastnictví

Pronajímatel je majitel movitých věcí půjčovny.

Článek II.
Výčet pomůcek

Pronajímatel na základě této smlouvy pronajímá uvedené pomůcky:

Název 
pomůcky

Inventární 
číslo

Zapůjčeno 
dne

Vráceno dne Záloha 
zaplacena

Záloha 
vrácena



Článek III.
Doba pronájmu

Pronájem  pomůcek  je  krátkodobou  záležitostí  sloužící  účelu  překlenout  nepříznivé  přechodné 
období  uživatele,  který,  vědom si  svého  zdravotního  stavu,  usiluje  o  obstarání  si  pomůcek  ze 
systému veřejného zdravotního pojištění. Doba pronájmu pomůcek se sjednává na dobu určitou, a 
to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu jednoho roku s možností písemné dohody o 
prodloužení lhůty s pronajímatelem.

Článek IV.
Cenové podmínky

Pronajímatel vybírá vratné zálohy za pronajímané pomůcky, které slouží na případné krytí nákladů 
souvisejících s opravami nájemcem způsobených škod na svěřených pomůckách, a nebo na úhradu 
jiných pohledávek vůči pronajímateli. Platný ceník pronájmu kompenzačních pomůcek je přílohou 
této smlouvy. Při zapůjčení většího počtu pomůcek se společnou zálohou přesahující hodnotu 5000 
Kč je možné se s pronajímatelem dohodnout na zaplacení snížené zálohy v této výši s tím, že dojde-
li k poškození jednotlivých pomůcek, záloha slouží k jednotlivým opravám a nájemce se zavazuje 
původní zálohu doplnit na příslušnou částku 5000 Kč.

Článek V.
Vyúčtování

Nájemce je povinen platit smluvené poplatky za pronájem pomůcky. Vyúčtování pronájmu a jeho 
zaplacení proběhne po účetní fakturaci k poslednímu dni příslušného měsíce. Začátek pronájmu je 
definován dnem,  kdy nájemce převzal  pomůcku k užívání  a  koncem pronájmu je  den,  kdy od 
nájemce pomůcku přebírá zpět pronajímatel. Pronajímatel se zavazuje rozměrné pomůcky odvézt 
nejpozději  do  tří  pracovních  dnů  od  nahlášení  záměru  pomůcku  vrátit.  Vybrání  vratné  zálohy, 
odebírá-li nájemce i jiné služby od pronajímatele, proběhne odečtem z faktury za příslušný měsíc a 
případný přeplatek je poukázán na účet nájemce nebo vyplacen v hotovosti.

Článek VI.
Ujednání o pravidlech pronájmu

Nevrátí-li  nájemce z jakéhokoliv důvodu pomůcku,  zavazuje se  uhradit  částku  v plné výši  její 
pořizovací ceny. Dojde-li v průběhu pronájmu k poruše nebo poškození nebo ztrátě pomůcky, je 
nájemce  povinen  toto  neprodleně  ohlásit  pronajímateli,  který  určí  další  postup  řešení  situace 
(náhradu pomůcky,  opravu, vyčíslení  škody,  apod.).  Nájemce je povinen po skončení  pronájmu 
vrátit  pomůcku  do  provozovny  pronajímatele  na  vlastní  náklad  vyjma  rozměrných  pomůcek 
(polohovací postele),  které demontuje a přepravuje pouze proškolený personál.  V případě úmrtí 
uživatele přechází povinnost vrácení pomůcky na rodinné příslušníky, případně zástupce uvedeného 
ve smlouvě. Uživatel odpovídá za pronajatou pomůcku s povinností o ni pečovat tak, aby nedošlo k 
jejímu poškození  nebo zničení,  udržovat  jí  v  čistotě  a  zacházet  s  ní  podle  návodu a  instrukcí. 
Nájemce  není  oprávněn  provádět  žádné  technické  či  jiné  úpravy.  Nájemce  nesmí  ponechat 
pronajatou  věc  užívat,  případně  pronajímat,  třetím  osobám,  přemisťovat  ji  může  pouze  se 
souhlasem pronajímatele. Nájemce používá pomůcky na své vlastní riziko a pronajímatel nenese 
žádnou  odpovědnost  za  škody  na  zdraví  a  majetku  uživatele  nebo  třetích  osob  způsobené  v 
souvislosti s pronájmem pomůcek.



Článek VII.
Ujednání o převzetí pomůcek

Nájemce prohlašuje, že pomůcky převzal čisté a funkční, že byl seznámen s návodem na použití, s 
informacemi o údržbě a obsluze pomůcky.

Článek VIII.
Závěrečné ustanovení

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se dále práva a povinnosti smluvních stran Občanským 
zákoníkem. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran 
obdrží  po  jednom  vyhotovení.  Tato  smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem  podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy, 
na důkaz čehož připojují své podpisy níže.

Článek IX.
Další ujednání / poznámka:

Přílohy.
1. Ceník pronájmu kompenzačních pomůcek

Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., O ochraně 
osobních údajů, a současně svým podpisem uděluje souhlas s tímto zpracováním.

Dne: ….................... v …...................................................

Podpis 
pronajímatele: ….................... Podpis nájemce: ….....................



Příloha č. 1 - Ceník pronájmu kompenzačních pomůcek

Název kompenzační 
pomůcky Vratná záloha Měsíční nájemné 14-ti denní nájemné

Elektrická polohovací 
postel 5 000 Kč 600 Kč 300 Kč

Poznámka: V případě výpůjčky kompenzační pomůcky kratší než dva týdny se platí  minimálně 
prvních 14 dnů.

Při  výpůjčce  kratší  než  měsíc  si  nájemce  zajišťuje  odvoz  a  dovoz  kompenzační 
pomůcky z adresy sídla pronajímatele sám na vlastní náklady.


