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49211465 SMLOUVA O VÝPŮJČCE 

uzavřená podle § 659 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
mezi smluv1úmi stranan1i 

1. Půjčitel:
MĚSTSKÁ NEMOCNICE 

V LITOMĚŘICÍCH 

a 

Siemens, s.r.o. 
Divize H DX 
se sídlem Praha 13, Siemensova 1, PSC: 155 00 

Došlo 

dne: 11, 05. 2012 

ef.1.: 00�1'L/ �12... 
sekretariát ředitele 

v v

provozovna: Brno - Rečkovice, Karásek 1767 /1, PSC: 
 

621 00 
IČ: 00268577, DIČ: CZ00268577 
zapsaná v obcl1odním rejstříku vedeném Městský in soudem v Praze, spis. zn. C/625 
jednající na základě pl11é moci RNDr. Bla11kou Ch1nelíkovou a Ing. Jankou Medved'ovot1 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen ,,půjčitel'') 

2. Vypůjčitel:

Městská nemocnice v Litoměřicích 
příspěvková orgai1izace 

v v 

se sídlem Litoměřice, Zitenická 1365/18, PSC: 412 01 
IČ: 00830488, DIČ: CZ00830488 
jednající: Ing. Vladimír Kestřánek, MBA - náměstek pro ekonomiku a provoz 
(dále jen ,,vypůjčitel'') 

I. 

Předmět výpůjčlcy 

1. Pí1jčitel je vlastníkem přístroje BN ProSpec s výrobním čísle1n 341261 ( dále jen ,,předmět
výpůjčky'').

2. Touto s1nlouvou pt'.1jčitel půjčuje uvedený předn1ět výpt'.1jčky vypítjčiteli, aby jej užíval
bezplatně za podn1ínel<., l<.teré jsou ve sn1louvě dále uvedeny, a vypůjčitel se zavazuje
předmět výpi'.1jčl<.y vrátit půjčiteli, jakmile jej nebude potřebovat, nejpozději však do konce
sjednané doby.

II. 

Doba zapůjčení 

1. I( předá11í předmětu výpůjčky a jeho převzetí došlo již před podpisem této smlouvy v sídle
vypůjčitele uvedeném v záhlaví této smlouvy.

2. K vrácení předmětu výpůjčky dojde ve stejné1n n1ístě, jako v předchozím bodě. Vypůjčitel
je povinen alespoň 2 pracovní dny předem zaslat půjčiteli zprávu o tom, že předinět
výpůjčky vrátí a v jaké denní době. Předmět výpůjčl<y 111usi být pi'.1jčiteli vrácen ve stavtt,
v jakém byl vypůjčitelem převzat, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

3. Doba zapůjčení se sjednává na 5 let počí11aje dne111 podpisu této s1nlouvy.



III. 

Práva a povinnosti půjčitele 

MĚSTSKÁ NEMOCNICE 
V LITOMĚŘICÍCH 
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sekretariát ředitele 

1. Půjčitel předal vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém l< jeho řádném·u užívání.

2. Před předáním předmětu výpůjčky půjčitel seznán1il vypůjčitele s obsluhou předmětu

výpůjčky a požadavky na jeho pravidel11ot1 běžnou údržbu.

3. Jestliže půjčitel zjistí, že vypůjčitel neužívá předmět výpt'.:1jčky řádně nebo jestliže ho užívá
v rozporu s účelem, ke kterému slouží, je oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky
před skončením stanovené doby zapůjčení. Vypůjčitel je v ton1to případě povinen vrátit

předmět výpůjčky 11ejpozději do dvou pracovních dní poté, kdy byl půjčitelem k vrácení
vyzvát1. V dané souvislosti platí článek II., bod 2.

4. Půjčitel se zavazuje, že po dobu zapůjčení zajistí bezplat11ý servis předmětu výpůjčky
s nástupem servisního technika k opravě do 24 l1odin od písem11ého či telefonického
nahláše11í potřeby opravy.

5. Ustanoverú odst. 4 tol1oto člár1ku 11eplatí pro případ, kdy závadu způsobí vypůjčitel
porušením nebo zanedbánín1 svých poviru1ostí sta11ovených touto smlouvou. V tomto
případě jdou veškeré 11áklady 11a opravu předmětu výpí1jčky na účet vypůjčitele.

6. Půjčitel se zavazuje pojistit předmět výpůjčky na svoje 11áklady.

IV. 

Práva a povinnosti vypůjčitele 

l . Po dobu, po kterou bude vypůjčitel na základě této smlouvy předmět výpůjčky užívat, je

povinen před1nět výpůjčky užívat řádně v souladu s účelen1, ke kterému obvykle sloL1ží a

způsobem při1něřeným povaze a určení předmětu výpůjčky. Je povinen chránit předmět

výpůjčky před ztrátou, zničením, poškozením nebo znehodnocením. 

2. Vypůjčitel není oprávně11 provádět na předmětu výpůjčky jakékoli změny.

3. Vypůjčitel je povinen oz11á1nit pí1jčiteli bez zbyteč11ého odkladu potřeby veškerých oprav

předmětu výpůjčky.

4. Běl1em sjednat1é doby výpůjčky není vypůjčitel oprávněn přenecl1at předmět výpl".1jčky
k t1žívání třetí osobě. Porušení tohoto zákazu zal<ládá právo půjčitele žádat vráce11í
předn1ětu výpůjčky před skončením stanovené doby zapůjčení. V dané souvislosti platí

článek II., bod 2.

5. Vypůjčitel se touto smlouvou zavazuje nezajišt'ovat servis a opravy prostřednictvím
jiného subjektu, než prostřednictvím půjčitele. Při porušení tohoto usta11ovení je povinen
náklady na servis či opravy m·adit ze svého a odpovídá za případnou škodu, která by tímto

na před1nětu výpůjčl<y vznikla.

6. Vypůjčitel je povine11 předmět výpůjčky vrátit, jakmile předmět výpůjčl<y nepotřebuje,
nejpozději však do l<once sta11ovené doby zapůjčení.

7. Vypůjčitel je povu1e11 urnož11it půjčiteli 11a jeho žádost danou vypůjčiteli 11ejméně 2 dny
předem přístup k předmětu výpůjčky za účelem ko11troly, zda vypůjčitel před1nět

výpůjčky užívá řádným způsoben1 a za účelem pravidelné servisní prohlídky.

8. Podpisem smlouvy vypůjčitel současně proltlašuje , že se seznámil s technickým stavem
předn1ětu výpůjčky a že byl seznámen s požadavky na jeho obsluhu a údržbu.
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Výhrada ECC sekretariát ředitele 

Půjčitel není povine11 plnit tuto smlouvu, pokud takové1nuto plnění brá11í jakékoli překážky 
vyplývající z národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obcl1odu, 
anebo na základě embarg či j i11ých sankcí. 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Případné změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky
a po vzáje1m1é dohodě obou s1nluvních stran. Dodatky k této s1nlouvě budot1 číslová11y a
řazeny ch.ronologicl<y za sebou. Veškeré dodatky a přílohy se stávají nedílnou součástí
této s1nlot1vy.

2. Právo t1žívat předmět smlouvy zaniká píseID11ou výpovědí, a to jak ze strany p11jčitele tak
ze strai1y vypůjčitele. Výpověd11í doba činí 3 měsíce, a počí11á běžet od l. dne
následujícího měsíce po doručení výpovědi.

3. Smluvní strany prol1lašují, že projev vť1le byl svobodný a vážný a tato s1nlouva je pro ně
srozun1itelná ve všech ustai1ovenícb a jejich důsledcích. Sn1luv1ú strany se zavazt1jí tuto
smlouvu bezvýhradně a přesně dodržovat a na důkaz toho stvrzují tuto smlouvu
vlastnoručnín1i podpisy.

4. Tai11, kde snllouva nestai1oví jinak, použije se pro posuzování práv a povinností srnluvních
stra11 občanský zákoník v platném znění.

5. Tato smlot1va je vyhotovena ve dvou stej11opisech s plat11ostí origi11álu, z 11ichž každá ze
s1nluvních. stran obdrží po jednom.

6. Tato sn1louva nabývá plat11osti a 11činnosti dnen1 jejího podpisu oběn1a smluvními
strai1ami.

V Brně d11e .... r f: r.� f �

Za půjčitele: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Siemens, s.r.o.

Siemensova 1

155 00 Praha 13

V Litoměřicích dne . . . . . . . . . . 

1 6 -05- 2012 

Za vypůjčitele: 

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

�,ěsTSKÁ l�EMOCNICE 

V L�TOMĚŘ�CÍCH 
Zft-9111ci<á 1 .e, 412 01 utcn1?:�1ce
.. -- ---·-




