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Smlouva o pronájmu zdravotnických pomůcek 
 

uzavřená podle § 2201 - 2220 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník“) 

 
 
Pronajímatel: 
 
Název:  Stamed s.r.o.,Vřesová 667, 330 08 Zruč-Senec 
Zastoupené: Stanislavem Kohoutem, jednatelem společnosti 
IČ:  29161941 
 
a 
 
Nájemce: 
 
Jméno a příjmení:   
Bydliště:    
Telefon:    
Číslo OP/RČ:    
Uživatel pomůcky: 
Číslo účtu:   
 

I. 
1.1 Pronajímatel je vlastníkem movitých věcí půjčovny. 
 

II. 
2.1. Na základě této smlouvy přebírá Nájemce níže uvedený seznam zdravotnických pomůcek do pronájmu. 
 

Název pomůcky 
Výrobní 

číslo 
pomůcky* 

Cena 
pronájmu 

Denní 
sazba Kauce 

Cena 
pomůcky 

      
      
      
      
      

 
 
  
* Doplní dodavatel 

 
Číslo zápůjčky 
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III. 
3.1. Minimální dobra pronájmu pomůcek je stanovena na 1 kalendářní měsíc a může být na základě dohody 

libovolně prodloužena. Nájemce souhlasí, že dodatečné nájemné může být vyúčtování oproti 
poskytnuté kauci. 

 
3.2 Pro pokrytí případných poškození půjčené věci je Pronajímatelem vybírána vratná kauce. Výše kauce je 

stanovena v bodě 2.1 této smlouvy. Po vrácení pomůcky dojde k vyúčtování a vrácení této kauce. Platba 
kauce je realizována na základě vystavené zálohové faktury před odběrem zapůjčené pomůcky. 

 
3.3. Platba za vypůjčení pomůcek a je provedena na základě vystavené zálohové faktury bezhotovostním 

převodem před doručením pomůcky na částku uvedenou v bodě 2.1. Platba je vždy realizována na každý 
následující kalendářní měsíc, ve kterém bude pomůcka zapůjčena. Bude-li výsledná délka zapůjčení 
pomůcky kratší než 1 měsíc, bude zákazníkovi vyúčtována reálná doba zapůjčení a přeplatek vrácen. 
Toto vyúčtování se však netýká prvního měsíce, který je minimální zápůjční dobou. 

 
3.4. Pronajímatel garantuje kvalitu a hygienické ošetření zapůjčených pomůcek.  
 
3.5. 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 k obsluze a podle instrukcí 
pronajímatele. 

  
3.6. Nájemce není oprávněn provádět žádné technické, či jiné úpravy bez souhlasu pronajímatele, včetně 

montáže a demontáže, kterou smí provádět pouze proškolený pracovník. 
 
3.7. Odcizení, ztrátu či jakékoliv poškození zapůjčené pomůcky je nájemce povinen nahlásit pronajímateli. 

V případě poškození pomůcky mimo běžné opotřebení je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli 
náklady na opravu v plné výši. 

 
3.8. 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. 

 
IV. 

  
4.1 Nájemce prohlašuje, že pomůcky převzal čisté a funkční, že byl seznámil s návodem k obsluze a plně 

porozuměl uvedeným pokynům k používání, obsluze a údržbě vypůjčených pomůcek. 
 

V. 
5.1 Nájemce je povinen vrátit pomůcku na adresu provozovny společnosti Stamed s.r.o, Vřesová 667, 

330 08 Zruč-Senec na vlastní náklady. Nájemce může využít možnosti objednání vyzvednutí pomůcky na 
své adrese podle platného ceníku Pronajímatele. 
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5.2. 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 dnem podpisu obou smluvních stran. 

 
 
5.3. 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. 

 
5.4. Nájemce souhlasí s poskytnutím osobních údajů společnosti Stamed s.r.o. pro potřeby realizace úkonů 

dohodnutých v této smlouvě. 
 
 
V    dne 
 
Pronajímatel         Nájemce 
 
 
……………………………        ……………………………….. 
 
        
        
      


