
SMLOUVA O VÝPŮJČCE V 
zdravotnického prostředku 

mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 

  

Půjčitel :  T E C O M  Analytical Systems CS spol. s r.o. 
  zapsaný v OR MS v Praze, oddíl C., vložka č. 7284 
                            se  sídlem: K Fialce 276/35, 150 00  Praha 5 
                            zastoupený: Lenkou Habalovou, prokuristou společnosti 
                            IČO: 15889785 
                            DIČ: CZ15889785 
  (dále jen půjčitel) 

a 
 
Vypůjčitel :  Oblastní nemocnice Příbram a.s.    

zapsána v OR u 
 

se sídlem: Podbrdská 269 
   zastoupená: MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva 
   261 95 Příbram V- Zdaboř 

IČO: 27085031 
DIČ: CZ27085031 
(dále jen vypůjčitel) 

 
 (dále jen "vypůjčitel") 

uzavřená ve smyslu § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly o dále 
uvedených skutečnostech tak, jak stanoví: 

  
 
 

Článek I. 
Předmět výpůjčky 

 
1) Půjčitel touto smlouvou přenechává níže uvedenou nezuživatelnou věc vypůjčiteli a zavazuje se 

mu umožnit její bezplatné dočasné užívání za podmínek, uvedených v této smlouvě, a to včetně 
příslušenství a spolu s doklady, jež jsou nutné k jejímu převzetí a řádnému užívání.  
 
Kombinovaný acidobazický analyzátor Stat Profile Prime CCS Comp, sériové číslo 

(dále jen „předmět výpůjčky“) 
 

2) Půjčitel se zavazuje předat vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k řádnému užívání a 
v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými pravidly a předpisy upravujícími 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Předání bude potvrzeno instalačním protokolem, 
podepsaným oběma stranami. 
 

3) Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky je ve stavu způsobilém k řádnému užívání, nemá právní 
vady, nevázne na něm právo třetí osoby vyplývající z práva patentového či autorského, odpovídá 
všem platným právním předpisům a normám, je podle právních předpisů způsobilý k použití při 
poskytování zdravotní péče a byla u něj podle právních předpisů posouzena shoda jeho vlastností 
s požadavky na zdravotnické prostředky s přihlédnutím k určenému účelu použití. 



 
4) Půjčitel prohlašuje, že je majitelem předmětu výpůjčky a je oprávněn jej poskytnout vypůjčiteli k 

užívání. Předmět výpůjčky zůstává výhradním vlastnictvím půjčitele. 
 
 
 

Článek II. 
Práva a povinnosti stran 

1) Půjčitel se zavazuje:   

 dodat k předmětu výpůjčky návod k obsluze v českém jazyce 

 dodat k předmětu výpůjčky prohlášení o shodě a prokázat označení zboží značkou CE, vše 
v rozsahu vyžadovaném k předmětu plnění právními předpisy, zejména pak zákonem č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
nařízením vlády č. 54/2015 Sb. o technických požadavcích na zdravotnické prostředky  

 dodat k předmětu výpůjčky protokol o proškolení obsluhujícího personálu 

 po dobu trvání této smlouvy bezplatně předmět výpůjčky odborně udržovat v řádném stavu 
kontrolami, ošetřováním, seřizováním, opravami a zkouškami prováděnými v souladu s 
pokyny výrobce předmětu výpůjčky a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 
268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů 

 bezplatně odstraňovat vady a poruchy na předmětu výpůjčky na základě oznámení 
učiněného telefonicky na tel. č. 235 518 110, e-mailem na adrese 

 nebo , a to do 2 pracovních dnů od oznámení vady 
či poruchy vypůjčitelem 

 

2) Vypůjčitel se zavazuje 

 užívat věc ujednaným způsobem 

 objednávat včas spotřební materiál pro provoz předmětu výpůjčky dle ceníku uvedeného 
v Příloze č. 1 mailem na adresu  a hradit faktury za tento 
objednaný a dodaný spotřební materiál do data splatnosti uvedeného na fakturách 

 předmět smlouvy užívat řádně v souladu s účelem, ke kterému je určen a chránit jej před 
poškozením, ztrátou nebo zničením 

 nahradit půjčiteli škodu za případné poruchy, které prokazatelně vznikly nedodržováním 
návodu k obsluze, není však povinen nahradit půjčiteli škodu na vypůjčené předmětu výpůjčky, 
která vznikla běžným opotřebením věci a které nemohl dostupnými prostředky zabránit, jeho 
odpovědnost za škodu je dána obecně závaznými právními předpisy 

 nepřenechávat předmět výpůjčky bez souhlasu půjčitele do užívání třetí osoby.  

 
   
 
 
 
 
  



Článek III. 
Platnost smlouvy 

 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a uzavírá 

se  na dobu neurčitou. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet od prvého dne kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Po ukončení smlouvy, nebude-li 

dohodnuto jinak, bude předmět výpůjčky vrácen půjčiteli.  

 
 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

1) Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku. 

 
2) Smluvní strany berou na vědomí, že Oblastní nemocnice Příbram, a.s. je povinným subjektem ve 

smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, z čeho vyplývá povinnost zveřejnit smlouvu v Registru smluv popř. poskytnout 

třetím osobám informace ze Smlouvy v zákonném rozsahu. Smluvní strany souhlasí, že smlouva 

bude zveřejněna v celém rozsahu (vyjma nezveřejňovaných údajů zejm. osobní povahy). 

3) Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před 
podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.  

4) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

5) Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení. 

 
 
 
 
  
 V Praze d                           V Příbrami dne
 
  
 
 
 

                    
                 L         MU .
           prok                                                  předseda představenstva 
TECOM Analytical Systems CS spol. s r.o.   Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 
 
 

 




