
SMLOUVA O VÝPŮJČCE ZAŘÍZENÍ

Tato Smlouva o výpůjčce zařízení a nakupování činidel (dále jen „Smlouva“), je uzavřena 
v souladu s ust. § 2193 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, mezi:

(1) DiaSorin Czech s.r.o.

Se sídlem: K Hájům 2606/2b, PSČ 155 00, Praha 5 - Stodůlky
Zastoupená: RNDr. Milan Šrot, generální ředitel a jednatel společnosti
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 145925 
IČ: 28497481
DIČ: CZ28497481

(dále též jen jako „Půjčitel“)

(2) Nemocnice Havlíčkův Brod p. o.

Se sídlem: Husova 2624, PSČ 580 22, Havlíčkův Brod
Zastoupená: Mgr. David Rezničenko MHA, ředitel
Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. Pr, 
vl. 876
IČ: 00179540
DIČ: CZ00179540

(dále též jen jako „Zákazník“)

Půjčitel a Zákazník jsou dále společně označováni jako „Strany“ a jednotlivě jako „Strana“.

I. Výpůjčka zařízení

1. Půjčitel touto Smlouvou přenechává Zákazníkovi do bezplatného užívání (výpůjčky) 
analyzátor ETI-Max 3000 (dále též jen jako „Zařízení“), aby jej mohl využívat v místě 
Transfuzního oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův 
Brod (dále též jen jako „Pracoviště“) za účelem provádění diagnostických vyšetření. 

II. Dodání a instalace

1. Půjčitel bezplatně dopraví Zařízení na Pracoviště a nainstaluje jej, a to v termínu do 
4 týdnů po podpisu této Smlouvy oběma Stranami. Zákazník dále zajistí účast svého 
zástupce při instalaci Zařízení. Písemné potvrzení o převzetí Zařízení tímto 
zástupcem Zákazníka bude nezvratným dokladem toho, že Zákazník si Zařízení 
prohlédl, převzal a shledal, že je v bezvadném stavu, kompletní a ve všech směrech 
vhodné pro zamýšlený účel.

2. Zákazník je povinen zajistit veškeré předpoklady pro řádnou a včasnou instalaci 
Zařízení, tj. připojení k elektrické/datové síti, přístup a vhodné pracovní podmínky.

3. Půjčitel zajistí na své náklady úvodní školení laboratorních techniků a dalších 
zaměstnanců Zákazníka určených Zákazníkem pro používání nebo obsluhu Zařízení 
v rozsahu 2 pracovních dnů (celkem 16 hodin). Na požádání Půjčitele Zákazník či 
jeho řádně oprávněný zástupce podepíše potvrzení o tom, že školení bylo Půjčitelem 
řádně provedeno.



III. Vlastnictví

Zařízení je a zůstane ve výlučném vlastnictví Půjčitele po celé období účinnosti 
Smlouvy a Zákazník nebude mít na Zařízení žádné právo, nárok ani účast (s 
výjimkou práva držet a využívat Zařízení podle podmínek a ustanovení této 
Smlouvy).

IV. Rizika a pojištění

1. Nebezpečí škody na Zařízení přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Zařízení 
Zákazníkem. Nebezpečí škody na Zařízení zůstává výlučně na straně Zákazníka po 
dobu účinnosti této Smlouvy a po jakékoli další období, během něhož bude Zákazník 
Zařízení držet, opatrovat nebo mít pod kontrolou, a to do té doby, než bude Zařízení 
znovu předáno Půjčiteli.

2. Zákazník Půjčitele okamžitě písemně uvědomí o jakémkoli případu nehody nebo 
újmy, která nastane v souvislosti se Zařízením.

3. Půjčitel sjedná a bude udržovat na období výpůjčky pojištění Zařízení.

V. Povinnosti Zákazníka

1. V průběhu trvání této Smlouvy (se) Zákazník:

a) zajistí, že Zařízení bude uchováváno a obsluhováno ve vhodném prostředí 
(odpovědnost Zákazníka zahrnuje kvalitu sítě až po řádný vstup elektrické 
energie do Zařízení), že bude využíváno pouze pro účely, pro které bylo 
navrženo, a že bude správně obsluhováno vyškoleným kompetentním 
personálem v souladu s pokyny a doporučeními výrobce a v souladu 
s předpisy správné laboratorní praxe a všemi příslušnými předpisy nebo 
nařízeními, které budou v dané době platit;

b) bude udržovat Zařízení v bezvadném a provozuschopném stavu, zejména 
bude provádět pravidelnou údržbu Zařízení v souladu s Návodem k obsluze 
dodaným Půjčitelem, a dále bude Půjčitele informovat o závadě nebo potřebě 
údržby či opravy Zařízení nad rámec výše uvedené pravidelné údržby, a to do 
24 hodin od zjištění závady či potřeby opravy Zařízení. V případě, že Zákazník 
poruší své povinnosti dle tohoto odstavce, bude odpovědný za veškerou újmu 
způsobenou v důsledku nesprávného fungování Zařízení a také za veškeré 
náklady vzniklé Půjčiteli v souvislosti s opravou Zařízení;

c) Zařízení vždy ponechá na Pracovišti a nebude žádnou část Zařízení 
přemisťovat, nebo se pokoušet přemisťovat, na jakékoli jiné místo bez 
předchozího písemného souhlasu Půjčitele;

d) povolí Půjčiteli, aby prostřednictvím svého zástupce zkontroloval Zařízení 
v jakoukoli rozumnou dobu a za tímto účelem vstoupil do jakýchkoli prostor, 
ve kteiých bude Zařízení umístěno, a pro tuto kontrolu mu umožní 
přiměřený přístup a poskytne odpovídající zařízení;

e) nebude bez předchozího písemného souhlasu Půjčitele provádět nebo 
povolovat jakoukoli úpravu nebo doplnění Zařízení. Vlastnické právo 
k veškerým výměnám, nahrazením, obnovením a doplněním Zařízení bude 
převedeno na Půjčitele okamžikem jejich začlenění do Zařízení;
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f) bez předchozího písemného souhlasu Půjčitele se nevzdá kontroly nad 
Zařízením, neprodá je ani nenabídne k prodeji, nezastaví, nezatíží zástavním 
právem ani jiným právem třetí osoby, nepronajme, neposkytne k užívání ani 
je nepůjčí;

g) je povinen viditelně označit Zařízení tak, aby bylo na první pohled zjevné, že 
se jedná o vlastnictví Půjčitele. Toto označení Zařízení dle předchozí věty musí 
být na Zařízení viditelně uchováno po celou dobu účinnosti této Smlouvy;

h) nestrpí ani nepovolí zabavení Zařízení, nebo jeho odebrání z držby či kontroly 
v rámci tísnivé situace, exekuce nebo jiného právního procesu. Pokud však 
bude Zařízení přesto zabaveno nebo odebráno, Zákazník o tom neprodleně 
uvědomí Půjčitele a na vlastní náklady vyvine veškeré úsilí, aby zajistil 
okamžité vydání Zařízení, a odškodní Půjčitele za veškeré ztráty, náklady, 
poplatky, újmy a výdaje (včetně nákladů na právní zastoupení), které mu 
budou v tomto směru způsobeny;

i) nebude, vzhledem k technické složitosti Zařízení, bez předchozího písemného 
oprávnění Půjčitele využívat Zařízení pro jakékoli jiné diagnostické soupravy 
(včetně činidel a příslušenství) než jsou Zdravotnické prostředky nebo 
diagnostické soupravy dodávané dle této Smlouvy Půjčitelem (nebo jeho 
právním nástupcem).

2. Zákazník bere na vědomí, že Půjčitel je oprávněn odinstalovat Zařízení z Pracoviště 
kdykoli v průběhu doby účinnosti Smlouvy a jakéhokoli dalšího období, během 
něhož bude Zákazník Zařízení držet, opatrovat nebo mít pod kontrolou v případě, že 
Zákazník poruší svou povinnost stanovenou v jakémkoli ustanovení této Smlouvy.

VI. Záruka na Zařízení a jeho technická podpora / údržba

1. Půjčitel zajistí bezplatné opravy závad na Zařízení, které se projeví po dodání a 
instalaci, pod podmínkou, že Zákazník Půjčiteli závadu řádně a včas nahlásí a že 
závada nevznikne v důsledku špatného používání, zanedbání, pozměnění 
či nesprávné nebo neoprávněné manipulace prováděné jakoukoli jinou osobou než 
oprávněným zaměstnancem Zákazníka.

2. Strany souhlasí s tím, že dodávky spotřebních materiálů pro Zařízení (jak jsou 
uvedeny ve vztahu k Zařízení v ceníku produktů Půjčitele), nejsou součástí bezplatné 
výpůjčky podle této Smlouvy. Zákazník si však může takové spotřební materiály 
zakoupit od Půjčitele podle souhrnného katalogu produktů na základě objednávky 
jím vystavené a přijaté Půjčitelem.

3. Projeví-li se v době výpůjčky na Zboží závada, oznámí Zákazník tuto skutečnost 
Půjčiteli na jeho fax: +420 235311902 nebo e-mail: objednavky_diasorin@diasorin.cz 
nebo písemně na jeho adresu DiaSorin Czech s.r.o., K Hájům 2606/2b, PSČ 155 00 
Praha 5, s popisem závady. Pokud Zákazník nebude moci na základě popisu 
identifikovat příčinu závady a její nápravu zajistit odbornou radou, vyšle Půjčitel 
svého odborného zástupce ke zjištění reklamované závady nejpozději do 48 hodin od 
jejího oznámení. Pokud odborný zástupce Půjčitele nebude moci po předvedení 
závady její příčinu opravit na místě, sepíše protokol, obsahující přesný popis 
reklamované závady a zprávu o tom, jakým způsobem a v jaké lhůtě bude závada 
odstraněna.

4. Součástí bezplatného servisu se rozumí rovněž bezplatné provádění bezpečnostně 
technických prohlídek (BTK) dle zákona č. 268/2014 Sb. (resp. validací či jiných 
zákonem daných preventivních prohlídek), a to v intervalu, určeném výrobcem.
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VIL Odpovědnost za újmu

1. S výjimkou případů vyšší moci (definovaných v § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku) 
bude kterákoli smluvní Strana odpovídat za jakékoli újmy (zahrnující skutečnou 
újmu a ušlý zisk), které budou způsobeny druhé Straně porušením jakékoli 
povinnosti, prohlášení nebo záruky uvedených v této Smlouvě (včetně jejích příloh), 
či jakéhokoli potvrzení nebo jiného písemného dokladu, či příslušného zákona nebo 
nařízení.

VIII. Nakupování zdravotnických prostředků

1. Strany se dohodly, že v každém roce (12ti měsících) trvání Smlouvy Zákazník od 
Půjčitele objedná a odebere diagnostické zdravotnické prostředky (dále též jen jako 
„Zdravotnické prostředky“).

2. Půjčitel bude Zákazníkovi dodávat Zdravotnické prostředky podle jeho objednávek, 
které Zákazník řádně vystaví a které budou Půjčiteli doručeny a jím potvrzeny. 
Zákazník souhlasí s tím, že zaplatí částky fakturované dodavatelem za dodané 
zdravotnické prostředky dle dohodnutých cen.

3. Zákazníkovy platby podle výše uvedeného odstavce VIII. 2 budou prováděny 
v českých korunách, bezhotovostním převodem na bankovní účet určený Půjčitelem, 
v termínu uvedeném na příslušné faktuře. Veškeré platby, které budou Zákazníkem 
podle této Smlouvy uskutečněny, budou splatné v plné výši, bez srážek, zadržení, 
započtení vzájemných nároků jakékoli povahy.

IX. Doba trvání

Tato Smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv a 
uzavírá se na dobu jednoho roku, pokud nebude ukončena kteroukoli ze Stran podle 
níže uvedeného článku X. Smlouvu zveřejní Nemocnice Havlíčkův Brod p. o. 
s částečnou anonymizací / omezením, a to bez uvedení cenových údajů

X. Ukončení

1. Kterákoli Strana může ukončit tuto Smlouvu doručením písemné výpovědi, 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výpovědní lhůta začíná plynout prvním dnem 
kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď 
doručena druhé Straně.

2. Vedle odstavce X. 1 je Půjčitel dále oprávněn, bez ohledu na jakékoli jiné právo nebo 
právní prostředek, který může mít k dispozici, ukončit tuto Smlouvu (jako celek, 
nebo její část) odstoupením s okamžitou účinností podaným Zákazníkovi písemně 
kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy (tj. i v průběhu Minimální doby trvání), jestliže:

a) Zákazník bude v prodlení s jakoukoli platební povinností stanovenou 
v této Smlouvě; nebo

b) Zákazník poruší kterékoli ustanovení této Smlouvy a toto porušení 
nenapraví ke spokojenosti Půjčitele do třiceti (30) dnů od obdržení 
písemného oznámení, v němž jej Půjčitel vyzve k nápravě.
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XI. Rozhodné právo a řešení sporů

Výklad, platnost a plnění této Smlouvy se bude řídit zákony České republiky.

XII. Všeobecná ustanovení

1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu a úmluvu mezi Stranami ohledně jejího 
předmětu a nahrazuje jakoukoli předchozí dohodu, úmluvu nebo ujednání (pokud 
nějaké existuje) mezi Stranami, ať již v ústní nebo písemné formě. Žádné změny, 
úpravy nebo doplnění této Smlouvy nebudou platné, pokud nebudou vyhotoveny 
písemně a podepsány smluvními Stranami.

2. Strany vylučují uplatnění poslední věty § 1764 a dále uplatnění § 1765 a 1766 
Občanského zákoníku.

3. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jejich vzájemná plnění dle této 
Smlouvy jsou vyrovnaná, tj. nejsou k sobě v hrubém nepoměru.

4. Veškeré podmínky a ustanovení této Smlouvy budou platit ve prospěch a budou 
závazné pro Strany a jejich přípustné nástupce a postupníky. Tato Smlouva, ani 
žádná práva, zájmy, nebo povinnosti Stran vyplývající ze Smlouvy, nemohou být 
postoupeny, a ani žádné povinnosti přeneseny, bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní Strany; avšak, s tou výjimkou, že Půjčitel může takto postoupit nebo 
přenést svá některá nebo veškerá práva, zájmy a povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy či tuto Smlouvu jako celek na svoji dceřinou společnost nebo jinou třetí 
osobu bez souhlasu Zákazníka, resp. že Zákazník k tomu podpisem této Smlouvy 
uděluje svůj souhlas.

5. Nevymahatelnost nebo neplatnost jakéhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní 
vymahatelnost nebo platnost jakéhokoli jiného ustanovení Smlouvy.

6. Tato smlouva bude zveřejněna Nemocnicí Havlíčkův Brod p. o. dle platné legislativy v 
Registru smluv s částečnou anonymizací, přičemž anonymizace se vztahuje na 
veškerá cenová ujednání.

7. Přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást.

8. Tato Smlouva bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý jednotlivě bude 
považován za originál.

V Havlíčkově Brodě dne .A. 2018 V Praze dne 17. 9. 2018
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