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Rámcová smlouva o nájemní smlouvě 

(Smlouva o nájmu zdravotnických prostředků – oxygenátorů /kyslíkových koncentrátorů/, 

ve smyslu ust. § 17 odst. 8 písm. a) bod 3 zákona č. 48/1997 Sb.) 

________________________________________________________________________ 

 

Název:  …………………………………………….  

se sídlem:   …………………………………………….  

IČ:    …………………………………………….    

zapsána v obchodním rejstříku u …………………… soudu v …………… oddíl B, vložka ….. 

jejímž jménem jedná: ……………………………………………. 

zmocněný pro podpis smlouvy: ……………………………………………. 

tel.: +420 ……………… fax: +420 ………………………….. e-mail: ………………………… 

bankovní spojení: název a pobočka banky: ……………………………………….. 

   číslo účtu /kód banky: ……………………………………… 

na straně jedné (dále jen „Pronajímatel“) 

 
a 

 
Svaz zdravotních pojišťoven České republiky, sdružení právnických osob 

se sídlem: Dům odborových svazů, nám. W. Churchilla 2, Praha 3  

IČ: ……………………… 

jeho jménem jednající: Ing. Ladislav Friedrich, CSc., president Svazu zdravotních pojišťoven ČR 

bankovní spojení:  název a pobočka banky: ……………………………………….. 

   číslo účtu /kód banky: ……………………………………… 

na straně druhé (dále jen „SZP ČR“) 

uzavírají na základě výsledků veřejné soutěže na garanci ceny za nájem oxygenátorů hrazených 

zdravotními pojišťovnami v rámci veřejného zdravotního pojištění podle ustanovení § 17 odst. 8 

písm. a) bod 3. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto Rámcovou smlouvu o nájemní 

smlouvě (dále jen „Smlouvu“).  
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I. 
Definice pojmů 

Pro účely této Smlouvy se rozumí: 

 Pojištěncem osoba dle zák. č. 48/1997 Sb. registrovaná u příslušné zdravotní pojišťovny ke 
dni poskytnutí či zapůjčení zdravotnického prostředku jako její pojištěnec ve veřejném 
zdravotním pojištění; 

 Zdravotnickými prostředky (ZP) prostředky zdravotnické techniky dle zák. č. 48/1997 Sb., 
zák. č. 123/2000 Sb., a zák. č. 20/1966 Sb. a dle právních předpisů tyto zákony provádějících; 

 Vybranými zdravotnickými prostředky (vybranými ZP) zdravotnické prostředky typově 
specifikované v příloze č. 1 ke Smlouvě. 

 Číselníkem Pojišťovny – Zdravotnické prostředky aktuální kategorizovaný přehled 
zdravotnických prostředků využívaný Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a zdravotnickými 
zařízeními při realizaci úhrad zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního 
pojištění. 

 ČPFS Česká pneumologická a ftizeologická společnost, odborná společnost pod záštitou 
České lékařské společnosti J. E. Purkyně, občanské sdružení, se sídlem Sokolská 31, 120 26 
Praha 2. 

 
II. 

Předmět Smlouvy  

1. Předmětem této Smlouvy je: 

a) závazek Pronajímatele  

i. garantovat po stanovenou dobu sjednané ceny nájemného, hrazeného 

zdravotními pojišťovnami ve smyslu ust. § 17 odst. 8 písm. a), bod 3. zákona č. 

48/1997 Sb. v souvislosti s nájmem a poskytováním  dalších služeb souvisejících 

se zapůjčováním a dalším provozem oxygenátorů (kyslíkových koncentrátorů) ve 

smyslu ust. § 32 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. a  

ii. garantovat dostupnost zejména servisních a jiných služeb souvisejících se 

zapůjčováním dotčených zdravotnických prostředků, 

b) závazek SZP ČR, že pro zajišťování zdravotní péče pomocí daného druhu 

zdravotnického prostředku pro potřebné pojištěnce budou nabídku Pronajímatele 

zdravotní pojišťovny sdružené ve SZP ČR preferovat jako „nabídku první volby“, 

ovšem s výhradou specifikovanou dále v čl. VI. odst. 2 této Smlouvy.  

 

2. Předmětem garance ve smyslu odst. 1 tohoto článku Smlouvy jsou oxygenátory, které splňují 

požadovanou kvalitu dotčeného zdravotnického prostředku v souladu se zákonem 

č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a direktivami 

platnými v EU: 

a) 93/42/EHS – technické požadavky na ZP, 

b) 90/385/EHS – technické požadavky na aktivní implantabilní ZP, 

c) 98/79/ES – technické požadavky na ZP in vitro, 

dále specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy. (příloha č. 1A – stacionární oxygenátor a 
příloha č. 1B – mobilní oxygenátor) 
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III. 

Doba a místo plnění  

1. Doba smluvního vztahu na základě této Smlouvy je stanovena na 24 kalendářních měsíců, a 

to od prvního dne měsíce následujícího po okamžiku podpisu této Smlouvy.  

2. Místem plnění je území České republiky. 

 
IV. 

Garance výše nájemného za nájem oxygenátorů 

1. Výše nájemného garantovaná Pronajímatelem ve smyslu čl. I. odst. 1 této Smlouvy pro 

určené typy oxygenátorů je specifikována v Příloze č. 1 této Smlouvy.  

 

V. 
Garance servisních podmínek oxygenátorů 

1. Pronajímatel se v rámci plnění této Smlouvy zavazuje zajistit servisní a další služby související 

s provozem jednotlivými zdravotními pojišťovnami sdruženými ve SZP ČR pronajímaných a 

následně pojištěncům zapůjčených oxygenátorů, a to na území celé ČR. 

2. Pronajímatel se zavazuje zřídit a provozovat operační středisko s nepřetržitou službou tak, 

aby v případě poruchy zařízení mohli zdravotní pojišťovna nebo pojištěnec okamžitě 

Pronajímatele kontaktovat.  

3. Pronajímatel se zavazuje nahlášenou poruchu vybraného zdravotnického prostředku 

(oxygenátoru) neprodleně po ohlášení odstranit. Pokud by vada nebyla odstranitelná, 

zavazuje se Pronajímatel nahradit nefunkční zařízení zařízením jiným.  

4. Pro účely této Smlouvy se pojmem „odstranit vadu neprodleně“ rozumí odstranit vadu v tzv. 

operační době, tedy v době, která nesmí přesáhnout dobu 8 hodin od nahlášení závady. 

Zároveň platí, že Pronajímatel je povinen tuto operační dobu dodržet kdekoli na celém území 

ČR.  

      
VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Pronajímatel je povinen ke dni uzavření této Smlouvy upravit své dosavadní smluvní vztahy 

se všemi zdravotními pojišťovnami sdruženými ve SZP ČR tak, aby výše nájemného u těchto 

smluv nepřesahovala nadále od daného okamžiku hodnotu garantované ceny nájmu ve 

smyslu čl. IV. této Smlouvy, a to minimálně po dobu platnosti rámcové smlouvy.  

2. SZP ČR deklaruje, že pro zajišťování zdravotní péče pomocí daného druhu zdravotnického 

prostředku pro potřebné pojištěnce bude nabídku Pronajímatele preferovat jako „nabídku 

první volby“. Zároveň však platí, že jednotlivé zdravotní pojišťovny sdružené ve SZP ČR jsou 

na základě této Smlouvy oprávněny, nikoli však povinny uzavírat příslušné smluvní vztahy s 

Pronajímatelem a využívat tak cenové nabídky Pronajímatele jako tzv. „první volby“ při 

zajišťování příslušného zdravotnického prostředku pro jimi registrované pojištěnce v rámci 

provádění veřejného zdravotního pojištění v souladu s ust. § 32 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. 
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VII. 
Uzavíraní individuálních smluv o nájmu zdravotnického prostředku (oxygenátoru) mezi 

Pronajímatelem a jednotlivými zdravotními pojišťovnami sdruženými ve SZP ČR  
 

1. Dílčí smlouvy o nájmu zdravotnických prostředků – oxygenátorů, budou na základě a za 

podmínek této Smlouvy uzavírány jednotlivými zdravotními pojišťovnami sdruženými ve SZP 

ČR, a to nejméně na dobu trvání této Smlouvy, nedohodnou-li se Pronajímatel a zdravotní 

pojišťovna jinak. 

2. SZP ČR tímto deklaruje společnou vůli všech zdravotních pojišťoven sdružených ve SZP ČR 

uzavřít s Pronajímatelem výhradně „Smlouvu o nájmu zdravotnického prostředku“, která 

vymezuje konkrétní práva a povinnosti smluvních stran, a která tvoří Přílohu č. 2 

této Smlouvy.  

 

VIII. 
Ukončení Smlouvy 

1. Před ukončením doby trvání Smlouvy lze Smlouvu ukončit následujícími způsoby: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 

b) odstoupením SZP ČR od Smlouvy. 

2. SZP ČR je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě opakovaného porušení povinností 

plynoucích z této Smlouvy Pronajímatelem, na které byl Pronajímatel písemně upozorněn. 

Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení od Smlouvy Pronajímateli. 

Nepodaří-li se doručit na adresu sídla, či odmítne-li Pronajímatel zásilku převzít, považuje se 

za den doručení, s výjimkou osobního doručení, 5. den po dni odeslání odstoupení 

doporučeně poštou s doručenkou na adresu sídla Pronajímatele. To neplatí v případě, že 

bude odstoupení od Smlouvy Pronajímateli doručeno dříve. Za adresu sídla se považuje 

adresa uvedená v záhlaví této Smlouvy či uvedená v písemném oznámení doručeném 

Pojišťovně po uzavření Smlouvy.  

 
IX. 

Ostatní ujednání 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 

a) Příloha č. 1A – specifikace a cena nájmu za stacionární oxygenátor 

b) Příloha č. 1B – specifikace a cena nájmu za mobilní oxygenátor 

c) Příloha č. 2 – Vzorová smlouva o nájmu zdravotnického prostředku 

 
X. 

Závěrečná ujednání 

1. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. 

2. Tato Smlouva je vyhotovena v deseti stejnopisech, z nichž Pronajímatel a SZP ČR obdrží po 
jednom vyhotovení a zbylých osm vyhotovení náleží po jednom vyhotovení jednotlivým 
zdravotním pojišťovnám sdruženým ve SZP ČR. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem 
…………………………… 
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4. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

 

V Praze dne...........................    V Praze dne............................. 

 

 

 

 

 

 

...........................................    ................................................ 

Za Pronajímatele:      Za SZP ČR: 

 
 

 


