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                                                 Příloha č. 2 
k Rámcové smlouvě o nájemní smlouvě             

 

 

SMLOUVA O NÁJMU  
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 

 

 

 
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 
 
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 „Pojišťovna“) 
 
 
uzavírají tuto Smlouvu o nájmu zdravotnických prostředků (dále jen „Smlouva“) podle 

ustanovení § 17 odst. 8 písm. a) bod 3. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
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pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a podle ustanovení §§ 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 
I. 

Definice pojmů 
 

Pro účely této smlouvy se rozumí 

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

 Smluvním lékařem Pojišťovny lékař, který ke dni vystavení poukazu na příslušný 
zdravotnický prostředek poskytuje pojištěncům zdravotní péči hrazenou z veřejného 
zdravotního pojištění ve svém zdravotnickém zařízení či ve zdravotnickém zařízení 
s platnou smlouvou o poskytování a úhradě zdravotní péče s Pojišťovnou; 

 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. Pronajímatel se na základě této smlouvy zavazuje pronajímat Pojišťovně vybrané ZP a pro 

Pojišťovnu zajišťovat jejich půjčování pojištěncům, a to za podmínek dále stanovených 
touto smlouvou. 

 
2. Pojišťovna se zavazuje přijímat vybrané ZP od Pronajímatele do nájmu za účelem jejich 

půjčování pojištěncům, poskytovat Pronajímateli součinnost k zajištění půjčování 
vybraných ZP pojištěncům a hradit Pronajímateli nájemné za užívání vybraných ZP, to vše 
za podmínek dále stanovených touto smlouvou.  
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III. 
Nájem a výpůjčka vybraného zdravotnického prostředku 

 
1. Nájem jednotlivého vybraného ZP vzniká mezi Pronajímatelem a Pojišťovnou 

konkludentně, a to v návaznosti na uzavření smlouvy o výpůjčce jednotlivého vybraného 
ZP mezi Pojišťovnou, zastoupenou Pronajímatelem na straně jedné jako půjčitelem, a 
pojištěncem na straně druhé jako vypůjčitelem dnem fyzického předání tohoto 
vybraného ZP pojištěnci. 

 
2. Nájem jednotlivého vybraného ZP ze strany Pojišťovny zaniká ukončením smlouvy o 

výpůjčce mezi Pojišťovnou a pojištěncem. 
 

3. Předmětem nájmu, tj. vybraným ZP je oxygenátor, jehož obecná specifikace, je uvedena 
v příloze č. 1 k této Smlouvě a indikace a kontraindikace v příloze č. 2 k této Smlouvě, 
přičemž detailní specifikace a identifikace předmětu nájmu a jeho příslušenství včetně 
příslušných výrobních čísel bude uvedena ve smlouvě o výpůjčce při předání příslušného 
vypůjčiteli. Předmětem nájmu je ve smyslu výše uvedeného oxygenátor (koncentrátor 
kyslíku). Zvlhčovač kyslíku, nosní inhalační kanyly anebo inhalační maska a prodlužování 
kyslíkové hadice nejsou předmětem nájmu a jsou vždy dodávány s předmětem nájmu, 
jako jeho příslušenství. 

 
IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s nájmem vybraných ZP 
 
1. Pronajímatel je oprávněn pronajímat Pojišťovně a předávat pojištěncům k výpůjčce 

pouze vybrané ZP, které jsou typově vymezeny v příloze č. 1 k této Smlouvě. 
 
2. Pronajímatel je povinen v zastoupení Pojišťovny uzavírat smlouvy o výpůjčce vybraných 

ZP a předávat do užívání vybrané ZP pojištěncům v případě, že bude pojištěncem 
Pronajímateli předložen poukaz na vybraný zdravotnický prostředek indikovaný 
smluvním lékařem Pojišťovny dle indikačních kritérii ČPFS, jež jsou uvedeny v příloze č. 2 
této Smlouvy, vystavený smluvním lékařem Pojišťovny a potvrzený revizním lékařem 
Pojišťovny s jeho výslovným souhlasem s výpůjčkou a nájmem vybraného ZP. 

 
3. Pronajímatel se zavazuje uzavírat smlouvy o výpůjčce s pojištěnci v zastoupení Pojišťovny 

dle vzorové smlouvy o výpůjčce, která je pro Pronajímatele po obsahové stránce závazná. 
Změny ve smlouvách o výpůjčce oproti vzoru smlouvy o výpůjčce je Pronajímatel 
oprávněn činit jen s předchozím písemným souhlasem Pojišťovny. Vzor smlouvy o 
výpůjčce tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.  

 
4. Pronajímatel se zavazuje předávat jednotlivé vybrané ZP pojištěncům na základě 

uzavřené smlouvy o výpůjčce vždy v místě bydliště pojištěnce, či jiné adresy uvedené ve 
smlouvě o výpůjčce. 

 
5. Pronajímatel se zavazuje po celou dobu trvání jednotlivých nájmů vybraných ZP a po 

dobu trvání této smlouvy provádět veškerou údržbu, servis a opravy jednotlivých 
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vybraných ZP předaných na základě smluv o výpůjčce pojištěncům a průběžně doplňovat 
a obměňovat příslušenství předmětu nájmu tak, aby byla zajištěna účelná léčba 
pojištěnců prostřednictvím těchto vybraných ZP. 

 
6. Pronajímatel se zavazuje vést evidenci vybraných ZP předaných pojištěncům v souladu 

s touto smlouvou a v souladu se smlouvami o výpůjčce, a to po celou dobu trvání této 
smlouvy, s tím, že v této evidenci musí být obsaženy tyto údaje: 

 
a) Výrobní či evidenční číslo každého vybraného ZP, který je předmětem výpůjčky 
b) Číslo pojištěnce, kterému byl vybraný ZP předán 
c) Číslo smlouvy o výpůjčce, na základě které byl vybraný ZP pojištěnci předán 
d) Skupina a kód předaného ZP dle Číselníku Pojišťovny – Zdravotnické prostředky 
e) Identifikace indikujícího zdravotnického zařízení 
f) Datum předání a vrácení vybraného ZP pojištěnci 
g) Počet dnů v každém kalendářním měsíci, ve kterých byl vybraný ZP pojištěncem 

užíván 
h) Dobu, na kterou byl pojištěnci ZP smluvním lékařem Pojišťovny předepsán 

 
7. Pronajímatel je povinen umožnit Pojišťovně na její vyžádání přístup do evidence vedené 

Pronajímatelem ve smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy. 
 
8. Pronajímatel se zavazuje předávat Pojišťovně přehled o všech aktuálně předaných 

vybraných ZP (dále jen „Přehled o předaných ZP“), a to jednou měsíčně, vždy nejpozději 
do desátého dne měsíce následujícího po měsíci, za který Pronajímatel tento přehled 
zpracovává. Přehled o předaných ZP musí obsahovat údaje uvedené v odst. 6 tohoto 
článku Smlouvy písm. a) až h). Pronajímatel se zavazuje Přehled o předaných ZP předávat 
Pojišťovně v souladu s Metodikou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR pro pořizování a 
předávání dokladů, nedohodnou-li se strany jinak.  
 

V. 
Nájemné 

 
1. Pojišťovna se zavazuje uhradit Pronajímateli nájemné, které se stanovuje dohodou 

smluvních stran ve výši uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a v souladu s Rámcovou 
smlouvou o nájemní smlouvě uzavřené mezi Pronajímatelem a Svazem zdravotních 
pojišťoven ČR. 

 
2. Pronajímatel prohlašuje, že nájemné zahrnuje veškeré jeho náklady související s nájmem 

a výpůjčkami jednotlivých vybraných ZP a jejich příslušenství dle této smlouvy a 
jednotlivých smluv o výpůjčce, zejména náklady spojené s předáváním vybraných ZP 
pojištěncům, uzavíráním smluv o výpůjčce, provozem předaných vybraných ZP, údržbou, 
servisem, opravami předaných vybraných ZP a podobně. 

 
3. Pojišťovna se zavazuje měsíčně vždy po předání Přehledu o předaných ZP ze strany 

Pronajímatele hradit Pronajímateli částku odpovídající součinu nájemného dle odst. 1 
tohoto článku smlouvy, počtu dní nájmu předaného ZP v příslušném měsíci a počtu 
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v měsíci aktuálně pronajatých vybraných ZP. Tato částka je splatná na základě faktury 
Pronajímatele: 
a) v případě předání dat na elektronickém nosiči dat či v elektronické podobě či 

prostřednictvím elektronického portálu Pojišťovny do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení faktury Pojišťovně nebo  

b) v případě předání dat pomocí papírových dokladů do 50 kalendářních dnů ode dne 
doručení faktury Pojišťovně. 

 
4. V případě nových instalací zařízení v předcházejícím měsíci tvoří přílohu každé faktury 

v souladu s Metodikou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR pro pořizování a předávání 
dokladů dávky řádě vyplněných a pořadovým číslem v dávce opatřených poukazů, na 
základě kterých byly ZP pojištěncům předány. 

 
5. Faktura Pronajímatele musí obsahovat údaje dle příslušných právních předpisů, zejm.  

a) Označení daňového dokladu, jeho číslo a odkaz na tuto smlouvu 
b) Obchodní firmu (název), sídlo, IČ a DIČ smluvních stran 
c) Bankovní spojení Pronajímatele (obchodní firma a sídlo peněžního ústavu, číslo účtu) 
d) Den odeslání daňového dokladu a lhůta jeho splatnosti 
e) Počet fakturovaných dnů za jednotlivé předané ZP 
f) Počet předaných ZP 
g) Částku nájemného dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy 
h) Celkovou cenu plnění bez DPH, sazbu DPH, výši DPH celkem, celkovou částku 

k úhradě,  
i) Podpis, případně faksimile podpisu osoby, která fakturu vystavila a odpovědné za 

správnost údajů uvedených na faktuře 
 
6. Pojišťovna je oprávněna před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu 

Pronajímateli, neobsahuje-li stanovené náležitosti nebo není-li vystavena v souladu 
s příslušnými ustanoveními této smlouvy. Důvod vrácení je Pojišťovna povinna na faktuře 
vyznačit. 

 
7. Pronajímatel je povinen vrácenou fakturu opravit nebo vystavit opravnou či novou 

fakturu či dobropis. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní 
lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného 
nebo nově vyhotoveného daňového dokladu Pojišťovně. 

 
8. Zjistí-li Pojišťovna ve vyúčtování předaném Pronajímatelem pochybení dodatečně, tj. po 

úhradě, a Pronajímatel do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Pojišťovny 
příslušnou částku sám dobrovolně neuhradí, nebo nedoloží oprávněnost vyúčtované 
sporné částky, nebo nebude mezi smluvními stranami dohodnut jiný termín úhrady, 
Pojišťovna je oprávněna jednostranným započtením pohledávky snížit Pronajímateli o 
příslušnou částku úhradu v následujícím období.  

 
9. Pronajímatel nemá nárok na úhradu nájemného dle odst. 1 tohoto článku smlouvy od 

Pojišťovny v případě, že 
a) Pojištěnec není a nebyl při uzavření smlouvy o výpůjčce pojištěncem Pojišťovny 
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b) Pronajímatel předal pojištěnci na základě smlouvy o výpůjčce jiný než vybraný ZP 
nebo jiný ZP, než který je uveden v poukaze na ZP předaný pojištěncem Pronajímateli 

c) Pronajímatel předal vybraný ZP pojištěnci v rozporu s touto smlouvou 
d) Pojištěnec přestal být po uzavření smlouvy o výpůjčce pojištěncem Pojišťovny 
e) Pojištěnec neužívá předaný ZP z důvodu své hospitalizace v lůžkovém zdravotnickém 

zařízení, kde užívá jiný ZP než ZP předaný Pronajímatelem na základě smlouvy o 
výpůjčce 

f) Došlo k zániku některé ze smluv o výpůjčce a zániku některého z nájmů vybraných ZP 
 

10. Závazek k úhradě nájemného je splněn dnem, kdy byla částka nájemného (částka dle 
odst. 3 tohoto článku smlouvy) poukázána z účtu Pojišťovny na účet Pronajímatele 
uvedený na faktuře. Při prodlení s plněním peněžitého závazku nebo jeho části má druhá 
smluvní strana právo požadovat z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši určené 
předpisy práva občanského. 

 
VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Pojišťovna je oprávněna užívat vybrané ZP pouze za účelem léčby svých pojištěnců. 
 
2. Pronajímatel je povinen předat vybrané ZP jménem Pojišťovny vypůjčiteli ve stavu 

způsobilém k řádnému užívání. Pronajímatel se zavazuje, že všechny vybrané ZP budou 
splňovat požadavky zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném 
znění. 

 
3. Smlouvu o výpůjčce je Pronajímatel oprávněn jménem Pojišťovny podepsat pouze na 

základě předloženého poukazu splňujícího všechny náležitosti dle této smlouvy, 
přičemž základní podmínkou je indikace vypůjčitele smluvním lékařem Pojišťovny na 
základě indikačních kritérií ČPFS, jež jsou uvedena v příloze č. 2 této smlouvy, jehož 
přílohou je objednávka Pojištěnce, která musí obsahovat následující údaje: 
a) Jméno a příjmení pojištěnce 
b) Číslo pojištěnce 
c) Adresa trvalého pobytu pojištěnce (telefon, event. fax, email) 
d) Adresa, kde bude probíhat léčba pojištěnce (telefon, event. fax, email) 
e) Požadované datum instalace stanovené po dohodě s pojištěncem a smluvním 

lékařem Pojišťovny 
f) Požadovaná sestava zařízení 
g) Požadované příslušenství (zvlhčovač, kyslíkové brýle, prodloužení, kyslíková 

maska) 
h) Režim léčby (průtok v litrech/min., denní inhalace v hodinách) 
i) Jméno smluvního lékaře Pojišťovny, u kterého bude pojištěnec v odborné péči 

(telefon, event. fax, email) 
j) Jméno revizního lékaře Pojišťovny, jeho schválení, telefon, event. fax, email 
k) Zdůvodnění smluvního lékaře Pojišťovny k přidělení zařízení.  
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4. Pronajímatel se zavazuje instalovat vybrané ZP v místě bydliště vypůjčitele a v souladu 

s podmínkami dále stanovenými touto smlouvou.  
 
5. Pronajímatel se zavazuje zajišťovat provoz vybraných ZP, dodávky náhradních dílů, 

příslušenství a veškerých služeb souvisejících s léčbou vypůjčitelů, a to za podmínek 
uvedených v této smlouvě a smlouvách o výpůjčce. 

 
6. Pronajímatel se zavazuje provádět pravidelný technický servis vybraných ZP v místě 

jejich instalace u vypůjčitele dle technických podmínek výrobce zařízení a pravidelné 
doplňování příslušenství. 

 
7. Pronajímatel se zavazuje zřídit a provozovat operační středisko s nepřetržitou službou 

tak, aby v případě poruchy zařízení mohli Pojišťovna nebo vypůjčitel okamžitě 
Pronajímatele kontaktovat. Pronajímatel se zavazuje nahlášenou poruchu vybraného 
ZP neprodleně po ohlášení odstranit. Pokud by vada nebyla odstranitelná, zavazuje se 
Pronajímatel nahradit nefunkční zařízení zařízením jiným, což bude zohledněno 
v dodatku ke smlouvě o výpůjčce. 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 

 
8. Pronajímatel se zavazuje poskytnout přiměřenou organizační součinnost Pojišťovně při 

kontrole plnění dle této smlouvy. 
 

9. Pronajímatel se zavazuje pojistit na své náklady všechna zařízení pronajímaná podle 
této smlouvy. 

 
10. Pronajímatel se zavazuje poskytnout přiměřenou organizační součinnost  ČPFS 

v souvislosti se zajištěním medicínské péče o vypůjčitele léčené pomocí jeho zařízení. 
 
11. Pronajímatel se zavazuje, že ve spolupráci s ČPFS zajistí odborné proškolení 

potřebného množství lékařů, kteří budou mít v péči vypůjčitele. Tato školení budou 
prováděna opakovaně tak, aby se zajistila maximální odborná péče o vypůjčitele.  

 
12. Pojišťovna není oprávněna bez písemného souhlasu Pronajímatele dát předmět dílčí 

smlouvy do podnájmu třetí osobě. Pojišťovna je oprávněna přenechat věc 
k bezplatnému užívání svému pojištěnci na základě smlouvy o výpůjčce. 

 
 

VII. 
Doba trvání, ukončení dílčích nájemních smluv 

 
1. Dílčí nájemní smlouvy ohledně jednotlivých vybraných ZP jsou uzavírány na dobu 

určitou, a to na dobu účinnosti smlouvy o výpůjčce týkající se daného předmětu 
nájmu. 
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2. Před uplynutím doby nájmu může být dílčí nájemní smlouva ukončena odstoupením 

od dílčí nájemní smlouvy. 
 
3. Pojišťovna je oprávněna odstoupit od dílčí nájemní smlouvy pouze v případě, že: 

a) předmět nájmu se stane bez zavinění Pojišťovny nebo vypůjčitele nezpůsobilým 
ke smluvenému užívání, 

b) Pronajímatel porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy, ačkoli byl 
Pojišťovnou písemně vyzván k nápravě. 

 
4. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od dílčí nájemní smlouvy pouze v případě, že je 

Pojišťovna, ač písemně upomenuta, v prodlení s úhradou nájemného dle dílčí 
nájemní smlouvy o více než tři měsíce.  

 
5. Odstoupení od dílčí nájemní smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení od dílčí 

nájemní smlouvy druhé smluvní straně. Nepodaří-li se doručit na adresu sídla, či 
odmítne-li druhá smluvní strana zásilku převzít, považuje se za den doručení, 
s výjimkou osobního doručení, 5. den po dni odeslání odstoupení doporučeně poštou 
s doručenkou na adresu sídla druhé smluvní strany. Toto neplatí v případě, že bude 
odstoupení od dílčí nájemní smlouvy druhé smluvní straně doručeno dříve. Za adresu 
sídla se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy či uvedená v písemném 
oznámení doručeném druhé smluvní straně po uzavření této smlouvy.  

 
6. Dílčí nájemní smlouva pozbývá účinnosti také okamžikem ukončení této Smlouvy.  

 
 

VIII. 
Doba trvání, ukončení smlouvy 

 
1. Smlouva se uzavírá na dobu …. měsíců, tj. do __. __. _____.  
 
2. Před ukončením doby trvání smlouvy lze smlouvu ukončit následujícími způsoby: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) odstoupením Pojišťovny od smlouvy. 

 
3. Pojišťovna je oprávněna 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.  
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IX. 

Ostatní ujednání 
 
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 

a) Příloha č. 1A)  – specifikace a cena nájmu stacionárního oxygenátoru 

b) Příloha č. 1B)  – specifikace a cena nájmu mobilního oxygenátoru 

c) Příloha č. 2A) – indikace a kontraindikace pro stacionární oxygenátor 
d) Příloha č. 2B) – indikace a kontraindikace pro mobilní oxygenátor 
e) Příloha č. 3A)  – vzorová smlouva o výpůjčce stacionárního oxygenátoru  
f) Příloha č. 3B)  – vzorová smlouva o výpůjčce mobilního oxygenátoru 

 

 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 
 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po jednom vyhotovení. 
 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem 
…………………………… 

 
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 Pojišťovnu: 


