Smlouva o výpůjčce
uzavřená dle § 2193 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
I.
Smluvní strany
Masarykův onkologický ústav
se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
IČ: 00209805, DIČ: CZ00209805
zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem
(dále jen „vypůjčitel“)
a
Zimmer Czech s.r.o.
se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
IČ: 25107976
zastoupená Ing. Rostislavem Hartmanem, jednatelem
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 50253
(dále jen „půjčitel“)
II.
Předmět smlouvy
1. Půjčitel na základě této smlouvy předává vypůjčiteli do bezplatného užívání přístrojovou
techniku:
- elektrický dermatom vč. mešovače, typ, výrobní číslo (viz. Příloha č. 1) v celkové
hodnotě
248.874,31
Kč
vč.
DPH
(dále
jen „přístrojová technika“).
2. Přístrojová technika bude využívána pro potřeby vypůjčitele na Klinice operační
onkologie.
3. Půjčitel prohlašuje, že přístrojová technika je způsobilá k užívání jako zdravotnický
prostředek pro poskytování zdravotní péče v České republice v souladu se zákonem
č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“).
III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Půjčitel se zavazuje:
a) předat vypůjčiteli výše uvedenou přístrojovou techniku a její příslušenství ve stavu
způsobilém k řádnému užívání, a to v sídle vypůjčitele,
b) provést na své náklady řádné zaškolení obsluhy,
c) zajišťovat na své náklady servisní služby přístrojové techniky pouze osobou
oprávněnou dle zákona č. 268/2014 Sb. a její opravy, v případě poruchy, která brání
jejímu řádnému užívání,
d) provádět na své náklady neprodleně veškerou aktualizaci softwarového vybavení
přístrojové techniky,
e) předat vypůjčiteli návod k obsluze v českém jazyce a další dokumenty, zejména
prohlášení o shodě,
f) předat vypůjčiteli kopii protokolu o provedené poslední platné periodické
bezpečnostně technické kontrole.
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2. Vypůjčitel se zavazuje:
a) užívat výše uvedenou přístrojovou techniku a její příslušenství řádně, dle příslušných
návodů k obsluze, výhradně k účelu stanovenému v této smlouvě, chránit
ji před poškozením a zcizením,
b) zajistit její obsluhu výhradně zaškoleným personálem,
c) neprovádět bez výslovného souhlasu půjčitele žádné zásahy do vnější a vnitřní
konstrukce vypůjčené přístrojové techniky a softwarového vybavení,
d) nepřenechat bez výslovného souhlasu půjčitele výše uvedenou přístrojovou techniku
a její příslušenství, nebo jejich části, do užívání jiné právnické nebo fyzické osoby,
e) vrátit přístrojovou techniku a její příslušenství půjčiteli v místě sídla vypůjčitele
po uplynutí doby výpůjčky, nebo jakmile ji již nepotřebuje užívat pro účely stanovené
v této smlouvě,
f) udržovat svěřenou přístrojovou techniku v čistotě a dbát na její běžnou údržbu,
g) uhradit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč v případě porušení ujednání
uvedených v článku III. odst. 2 písm. a) až f) smlouvy.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
2. Tato se uzavírá na jeden zkušební výkon (plánovaný na 30.8.2019) před koupí přístroje.
3. Veškeré změny této smlouvy mohou být učiněny výhradně písemnou formou,
prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními
stranami.
4. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 týdne,
která počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně, ukončení této smlouvy
je možné rovněž dohodou smluvních stran.
5. Půjčitel může požadovat vrácení vypůjčené přístrojové techniky a jejího příslušenství,
jestliže nejsou plněna ujednání článku III. odst. 2 této smlouvy.
6. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud
v Brně.
7. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že
bude v souladu s tímto zákonem nutné uveřejnit tuto smlouvu, smluvní strany souhlasí
s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných
dohod (dodatků), kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy
v souladu s výše citovaným zákonem zajistí vypůjčitel.
8. Smluvní strany se dohodly, že plnění předmětu této smlouvy před její účinností se
považuje za plnění podle této smlouvy a že práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto
smlouvou.
9. Tato smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží jedno.
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto uzavřely
na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy
V Brně dne

V Praze dne

_________________________________
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel Masarykova onkologického ústavu

__________________________
Ing. Rostislav Hartman
jednatel
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