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Pronajímatel:  
Městská správa sociálních služeb, příspěvková organizace 
Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice 
IČO: 00380504 
Bankovní spojení: účet č. 153 150 552/0300 
zastoupená: Bc. Marií Sáňkovou, ředitelkou 
 
a 
 
nájemce:  
Příjmení a jméno  
Bydliště   
Datum narození  
Číslo OP        
Telefon                    
       
uzavírají 

Smlouvu o nájmu věcí movitých 
uzavřenou podle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

 
Čl. 1 

1.1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem kompenzačních pomůcek uvedených 
v příloze č. 1 této smlouvy, a že je oprávněn dát je do pronájmu.  

 
Čl. 2 

2.1. Pronajímatel na základě této smlouvy pronajímá nájemci pomůcky uvedené v příloze č. 1,  
       která je nedílnou součástí této smlouvy. 

 
Čl. 3 

3.1. Doba nájmu je stanovena na dobu neurčitou.  
 

Čl. 4 
4.1. Úhrada nájemného je prováděna měsíčně ve formě hotovostní platby pronajímateli nebo  
       převodem na bankovní účet pronajímatele a řídí se aktuálně platným ceníkem uvedeným  
       v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.  
4.2. Neobdrží-li pronajímatel od nájemce úhradu nájemného za danou pomůcku do pěti dnů 
       od uplynutí měsíční lhůty, je pronajímatel oprávněn pomůcku bez prodlení odebrat či  
       vyžadovat její okamžité navrácení a uhrazení dlužné částky. Za každý den prodlení je  
       pronajímatel oprávněn účtovat denní sazbu zapůjčené pomůcky.   
4.3. Nevrátí-li nájemce z jakéhokoliv důvodu pomůcku, zavazuje se uhradit cenu pomůcky   
       dle její pořizovací ceny. 
4.4. Dojde-li v průběhu zapůjčení pomůcky k poruše nebo jejímu poškození, hradí nájemce  
       náklady na její opravu v plné výši. 
4.5. Bude-li pomůcka vrácena znečištěná, má pronajímatel právo účtovat nájemci poplatek   
       za vyčištění dle aktuálně platného ceníku, který je součástí přílohy č. 2 této smlouvy. 
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4.6. Nájemce je povinen vrátit půjčenou pomůcku pronajímateli na vlastní náklady do místa  
       zapůjčení. 
4.7. Pronajímatel si vyhrazuje právo zvýšení cen půjčovného. 

 
Čl. 5 

5.1. Nájemce odpovídá za půjčenou pomůcku, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo  
       k jejímu poškození nebo zničení, udržovat ji v čistotě a zacházet s ní podle návodu nebo   
       podle instrukce pronajímatele. 
5.2. Nájemce nesmí provádět žádné technické či jiné úpravy bez souhlasu pronajímatele. 
5.3. Nájemce nesmí ponechat pronajatou věc užívat, případně pronajímat třetím osobám. 
5.4. Odcizení, ztrátu či úmyslné poškození ohlásí nájemce neprodleně pronajímateli. 
5.5. V případě úmrtí nájemce přechází povinnost vrácení pomůcek na jeho rodinné  
       příslušníky nebo jiné blízké osoby. V takovém případě bude pronajímatel požadovat  
       pomůcku neprodleně zpět, včetně vyrovnání plateb. 
5.6. Nájemce je povinen kdykoliv umožnit pracovníkům pronajímatele na jejich požádání  
       přístup k pronajaté věci za účelem provedení kontroly. 
5.7. Nájemce si půjčuje veškeré pomůcky na své vlastní riziko. Pronajímatel nenese žádnou  
       zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené  
       v souvislosti s užíváním zapůjčených pomůcek. 
 

Čl. 6 
Nájemce prohlašuje, že pomůcky převzal při podpisu této smlouvy čisté a funkční a že byl 
seznámen s návodem na používání, s údržbou a obsluhou pomůcky. 

Čl. 7 
7.1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran  
       Občanským zákoníkem. 
7.2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží  
       po jednom vyhotovení. 
7.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou  
       smluvních stran. Smlouva zaniká vrácením pronajaté pomůcky pronajímateli a uhrazením 
       nájemného. 
7.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy 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. 
7.5. Nájemce souhlasí s poskytnutím osobních údajů pro potřeby pronajímatele, který  
       nakládá s daty v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
       Osobní data nebudou poskytnuta třetímu subjektu a pronajímatel zaručuje jejich  
       bezpečnost. 
 
V Boskovicích dne   
 
 …………………………… ……………………………….. 
 Pronajímatel Nájemce 
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Příloha č. 1: Seznam zapůjčených pomůcek 

 

Název pomůcky 
 

 

Inventurní 
číslo 

 

Zapůjčena dne 
 

Vrácena dne 
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Příloha č. 2: Ceník kompenzačních pomůcek platný od 1. 5. 2015 

NÁZEV POMŮCKY 1 den 1 měsíc 

Mechanická postel (včetně antidekubitní matrace, hrazdy) 10 300 

Elektrická postel polohovací (včetně antidekubitní matrace, 
hrazdy) 20 600 

Jídelní stolek k lůžku (pevný, pojízdný) 4 120 

Noční stolek s jídelní deskou 7 210 

Hrazda k lůžku 5 150 

Mechanický vozík 7 210 

Chodítko – 4-bodové, 2-kolové 3 90 

Chodítko 4-kolové – Rollator (s nákupním košíkem) 4 120 

Chodítko 2-kolové vysoké s oporou 4 120 

Chodítko 4-kolové s podpažními opěrkami 4 120 

Křeslo toaletní pevné 7 210 

Antidekubitní matrace 5 150 

Antidekubitní matrace s kompresorem 7 210 

Antidekubitní pomůcky (klín abdukční, podložky pod loket, 
patu) 2 60 

Sedačka do/na vanu a do sprchy 3 90 

Židle sprchová pojízdná 7 210 

Nástavec na WC 3 90 

Nástavec na WC s madly přenosný 4 120 

Podpěry na WC přenosné  4 120 

Biotronová lampa 7 210 

Berle ZDARMA 

Přepravu pronajatých pomůcek si zajišťuje nájemce na vlastní náklady 
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Ceník poplatků za znečištění pomůcek 

 
Kompenzační pomůcka 

 
Poplatek za znečištění 

 
Elektrická polohovací postel s příslušenstvím 
Mechanická postel s příslušenstvím 

 
500,-Kč 

 

Mechanický vozík 

      Antidekubitní matrace  

      Křeslo toaletní 
 

 
 

300,-Kč 

 

Chodítko  
 

 
150,-Kč 

 
Ostatní 

 
100,-Kč 
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