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NÁJEMNÍ SMLOUVA č. Doprava zdravotních pomůcek: 

uzavřená podle §2201 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Tam: Zpět: 

mezi 
 

Poznámka: 

 

ANPORA, s. r. o.  IČO: 29293740 
Zápis v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 71635. 
sídlo:   Poděbradova 143, 612 00 Brno 
provozovna: Poděbradova 143, 612 00 Brno 
tel.:  775 948 955 
e-mail:   pujcovna@anpora.cz 
web:   www.anpora.cz 
číslo účtu:  203902549/0600 (Moneta Money Bank) 
jednatel:  Ing. Antonín Nekvinda 

a 

Nájemce: 
jméno:    
    
adresa: 
 
tel.: 
 
adresa závozu:  
patro:               

jako pronajímatelem  jako nájemcem   

I. 
Předmět nájmu 

 
1. Pronajímatel pronajímá nájemci tyto zdravotní pomůcky (ceny včetně 21 % DPH): 

ks zdravotní pomůcka 
nájemné vratná 

kauce 
montáž 

a doprava 
demontáž 
a doprava 1 den záloha 30 dní 

 
 

     
inv. č.:    

 
 

     
inv. č.:   

 
 

     
inv. č.:   

 (mimo demontáže a dopravy zpět)     celkem               ,- Kč     

2. Nájemce prohlašuje, že pronajímané zdravotní pomůcky převzal čisté a funkční a že byl seznámen s jejich 
používáním, údržbou a obsluhou. 

II. 
Nájemné a další poplatky 

 
1. Nájemce je povinen uhradit zálohu na prvních 30 dní nájmu a vratnou kauci na všechny pronajímané zdravotní 

pomůcky v hotovosti při podpisu nájemní smlouvy. Zálohy na nájemné na každých dalších 30 dní se pak platí vždy 
po uplynutí 30 dnů od uhrazení poslední zálohy. 

 
2. Zálohy na nájemné lze uhradit bezhotovostně na účet č. 203902549/0600 (Moneta Money Bank), jako variabilní 

symbol je nutno uvést číslo smlouvy. Zálohy lze hradit i v hotovosti na provozovně. V případě platby 
zálohového nájemného fakturou je jako variabilní symbol nutno uvést číslo faktury. 

 
3. Zálohy na nájemné budou vyúčtovány pronajímatelem při ukončení nájemní smlouvy podle skutečného počtu dní 

pronájmu, zálohy na všechny nezapočaté dny pronájmu budou vráceny. Bude-li počet dní pronájmu menší než 
14, bude účtována jednotná cena 100,- Kč včetně DPH na den (neplatí pro elektrická polohovací lůžka                          
a antidekubitní matrace a oxygenerátory, které se na kratší dobu než 14 dní nepronajímají). 

 

4. Vratná kauce bude vrácena při ukončení nájemní smlouvy v plné výši, bude-li pronajímaná zdravotní 
pomůcka pronajímateli odevzdána čistá a funkční, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném 
užívání. 
 

5. Náklady na montáž a dopravu z provozovny na místo pronájmu hradí nájemce v hotovosti při podpisu nájemní 
smlouvy, náklady na demontáž a dopravu z místa pronájmu zpět na provozovnu hradí nájemce v hotovosti               
při ukončení smlouvy. 

III. 
Další ujednání 

 
1. Nájemce je povinen používat pronajaté zdravotní pomůcky řádně, tj. k účelům, pro které jsou určeny, provádět 

jejich běžnou údržbu a chránit je před poškozením, krádeží nebo zničením. 
 

2. Poškodí-li nájemce pronajaté zdravotní pomůcky, je povinen uhradit náklady na jejich opravu. 
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3. Umožní-li nájemce užívat pronajaté zdravotní pomůcky třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby 

stejně, jako kdyby věc užíval sám. 
 
4. Vznikne-li na pronajatých zdravotních pomůckách během pronájmu závada, je nájemce povinen o tom řádně           

a včas informovat pronajímatele. 
 
5. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli přístup k pronajatým zdravotním pomůckám za účelem jejich nezbytné 

kontroly, údržby či opravy. 
 
6. Montáž i demontáž pronajímaných zdravotních pomůcek, zejména elektrických polohovacích lůžek, zajišťuje 

výhradně pronajímatel, není-li s nájemcem dohodnuto jinak. 
 

7. Ukončení nájemní smlouvy a osobní vrácení zdravotních pomůcek na adresu půjčovny, vyjma elektrických 
polohovacích lůžek – viz. bod č. 6), je nájemce povinen oznámit min. 24 hodin předem, a to zasláním na e-mail: 
pujcovna@anpora.cz, telefonicky nebo SMS zprávou na tel. č.: 775 948 955.   

 
Upozornění: Naši technici nemají oprávnění jakkoliv manipulovat s nemocným. 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

2. Zemře-li nájemce, přecházejí jeho práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy na jeho nejbližší příbuzné 
nebo osoby blízké, kteří jsou povinni o tom včas informovat pronajímatele. 

 
3. V souladu se zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. nájemce souhlasí s použitím svých 

osobních údajů, obsažených v nájemní smlouvě, pro účely interního zpracování a uložení v databázi pronajímatele 
po dobu 5 let ode dne uzavření nájemní smlouvy, po uplynutí této doby se souhlas automaticky prodlužuje vždy     
o 1 rok, pokud jej nájemce písemně neodvolá. Pronajímatel je oprávněn poskytnout osobní údaje nájemce třetí 
osobě pouze po předchozí dohodě s nájemcem. 

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. 
 

Smluvní strany souhlasí s celým obsahem smlouvy, což stvrzují svými podpisy. 

Brno,   
 
 

 Brno,    
 

pronajímatel  nájemce 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - ZAHÁJENÍ předáno nájemci bez závad / se závadami 

Závady pronajímaných pomůcek (inv. číslo, popis vady): 
 
 

podpis pronajímatele: 
 

podpis nájemce: 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - UKONČENÍ převzato od nájemce bez závad / se závadami 

Závady pronajímaných pomůcek (inv. číslo, popis vady): 
 
 

Smluvní strany se dohodly na skončení nájmu ke dni: 

Vyúčtování 

vratná kauce  

úhrada škody na pomůckách  

demontáž a doprava zpět  

přeplatek/doplatek nájemného  

celkem (+ přeplatek, - doplatek)  

podpis pronajímatele: 
 

podpis nájemce: 

 

mailto:pujcovna@anpora.cz

