
Agiloft ID:- 
smıouva O výpůjčce N§Mš)cNıcE JIHLAVA, 

včetně podmínek poskytování systémového servisního zabezpečení pnsp Vkova Ofgamzace 

uzavřená dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník Smà°„“Va ZaeV'd°Va"a 
(dále jen ,,smlouva“) 

po O 

Smluvní strany 
Obchodní firma: ROCHE s. r. o. 
Sídlo: Sokolovská 685 / 136f, 186 00 Praha 8 
ıčz 49817052, DIČ: CZ49617052 
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 13202 
Zastoupená: Frédéricem Mullerem, jednatelem, Mgr. Lenkou Sládkovou, na 

základě Iné moci 

Cıslo uctu. 

(dále jen ,,PůjčiteI")

a 

Název subjektu: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 
Sídlo: Vrchlického 4630/59, 586 01 Jihlava 
ıčz 00090888, DIČ: CZ00090638 
Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Brně,oddíl Pr , vložka 1472 
Zastoupená: MHA 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen ,,VypůjčiteI“) 

uzavřely tuto smlouvu výpůjčce. 

1. Předmět smlouvy 
1. Půjčitel touto smlouvou přenechává Vypůjčiteli do bezplatného užívání předmět výpůjčky včetně 

všech součástí a příslušenství potřebných k jeho řádnému užívání specifikovaný v Přı'Ioze č 1 

(dále jen ,,přístroj“). Celková hodnota přístroje činí 325 000,- Kč bez DPH. 
2. Půjčitel prohlašuje, že je výhradním vlastníkem přístroje a je oprávněn jej přenechat Vypůjčitelı 

ve smyslu § 2193 a násl. občanského Zákoníku. Půjčitel účetně odepisuje pořizovací hodnotu 
přístroje. 

2. Místo instalace přístroje 

1. Půjčitel umísťuje přístroj u Vypůjčitele na místě k tomu Vypůjčitelem určeném a Püjčitelem 
odsouhlaseném. O umístění a Zprovoznění přístroje Půjčitel sepíše instalační protokol. Vypůjčıtel 
se zavazuje zabezpečit, aby po umístění a zprovoznění přístroje byla k dispozici jím pověřena 
osoba, která funkčnost a Způsobilost přístroje k rádnému uzívání Zkontroluje a instalacnı 
protokol za Vypůjčitele podepíše. V případě ukončení výpůjčky smluvní strany sepíší obdobně 
deinstalační protokol. 

2. Vypůjčitelem určené místo plněníje: Nemocnice Jihlava (dále jen „místo plnění"). 

Kontaktní osobýjvč. tel. čísla): 

- za Půjčitele Odpovědná za 
- za Vypůjčitele: 

3. Další práva a povinnosti Půjčitele 
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Půjčitel se zavazuje, že provede: 
a. Instalaci přístroje a uvedení přístroje do řádného provozu vmístě plnění vsouladu 

s právními předpisy; 
b. Instruktáž/zaškolení pracovníků Vypůjčitele Z hlediska obsluhy přístroje, jeho nastavení, 

kalibrace a údržby a instruktáž/zaškolení o podmínkách jeho bezpečného použití a provozu. 
V případě instruktáže obdrží pracovníci Vypůjčitele certifikát k provádění instruktáže 
obsluhy přístroje dle §61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. 
Instruktáž/zaškolení obsluhy bude provedena v souladu s požadavky Zákona 
O zdravotnických prostředcích a v souladu se zákonem č.: 262/2006Sb., zákoník práce. 

Půjčitel se zavazuje, že spolu S přístrojem předá Vypůjčiteli: 
a. Uživatelskou dokumentaci a návod k obsluze v českém jazyce; 
b. Platné prohlášení O shodě v souladu s právními předpisy; 
c. Protokol O provedení instruktáže/zaškolení obsluhy dle odst. 1. písm. b); 
d. Seznam osob Půjčitele a jejich potvrzení O pověření provádět instruktáž dle § 61 odst. 2 

zákona o zdravotnických prostředcích. 
Po ukončení výpůjčky Půjčitel sepíše Protokol o převzetí přístroje zpět Půjčitelem, kteıý 
potvrdí oprávněné osoby smluvních stran. 
Půjčitel se zavazuje poskytnout součinnost Vypůjčitele ohledně plnění jeho povinností jako 
Správce, které vyplývají Z Nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dálejen ,,GDPR"). 

lı. Další práva a povinnosti Vypůjčitele 
Vypůjčitel se zavazuje poskytnout Půjčiteli potřebnou součinnost při instalaci i deinstalaci 
přístroje a protokolárně tuto skutečnost potvrdit. 
Vypůjčitel se zavazuje k součinnosti při plnění povinností Půjčitele. 
Vypůjčitel je povinen používat přístroj s péčí řádného hospodáře a jen k takovým účelům, pro 
něž je výrobcem určen. Je povinen chránit přístroj před poškozením, byť Z nedbalosti, ztrátou 
nebo zničením. 
Pro případ, že po dobu trvání smlouvy dojde v místě instalace přístroje k poškození nebo zničení 
přístroje živelnou událostí, k poškození nebo zničení přístroje vodou Zvodovodního zařízení 
nebo k odcizení přístroje způsobem, byť při kterém pachatel překonal překážky nebo opatření 
chránící přístroj před zcizením, nese Vypůjčitel škodu na přístroji, která vznikne uvedenými 
škodními událostmi, ke své tíži. 
V případě vzniku škody na přístroji Z důvodu zanedbání povinností Vypůjčitele je tento povinen 
uhradit Půjčiteli vzniklou škodu. Za standardní opotřebení přístroje způsobené jeho řádným 
používáním Vypůjčitel neodpovídá. 
Vypůjčitel nesmí přenechat ani zřídit jakákoliv práva k přístroji třetí straně. 
Vypůjčitel je povinen pro provoz přístroje používat výhradně provozních a spotřebních 
materiálů určených a schválených výrobcem a dodaných Půjčitelem, určit pracovníky 
zodpovědné za provoz přístroje a umožnit Půjčiteli přístup za účelem ověření stavu zařízení. 
Vypůjčitel je povinen nejpozději do tří pracovních dnů od zániku této smlouvy vrátit Půjčiteli 
přístroj a umožnit jeho převzetí Půjčitelem v místě plnění. Vypůjčitel je povinen vrátit přístroj 
Půjčiteli včetně všech jeho součástí a příslušenství potřebných k jeho řádnému užívání, a to ve 
stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení za dobu tn/ání výpůjčky. 
Vypůjčitel odpovídá za jakoukoli škodu či újmu způsobenou třetím stranám v důsledku použitı 
přístroje v rozporu s pokyny výrobce nebo pokyny Půjčitele či v důsledku protiprávního jednánı 
nebo opomenutí nebo neodborného postupu ze strany Vypůjčitele či jeho zaměstnanců. 
Vypůjčitel, jako Správce osobních údajů pacientů a dalších osob, získaných prostřednictvím 
přístroje, je odpovědný informovat své pacienty o (i) rozsahu zpracovávaných osobních údajích, 
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(ii) délce Zpracování osobních údajů, (iii) Zpracovatelích, včetně Vypůjčitele a o[iv) právech 
subjektů údajů dle GDPR. 

5. Provoz a údržba přístroje 

Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky uvedený v příloze č. 1 této smlou\/y je beZúdržbo\/ý, 
tudíž není nutné vykonávat BTK ani jiným způsobem vykonávat pravidelný servis předmětu 
výpůjčky. Půjčitel dokládá tuto skutečnost v příloze č. 2 - 

cobas_Liat_Ser\/ice_and_Support_Launch_|nformation_Package_V3.0 

6. Doba trvání smlouvy a její zánik 
vı Tato smlouva se uzavírá na dobu 6 měsíců od data instalace pnstroje uvedené 

v instalačním protokolu. 
Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, a to i bez udání 
důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet pn/ním dnem kalendářnıho měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 
Bez ohledu na dobu trvání rámcové kupní smlouvy je Půjčitel oprávněn od této sm|ou\/y 
odstoupit a požadovat okamžité vrácení přístroje v případě opakovaného porušení kterékoliv 
povinnosti Vypůjčitele. 

V případě, byl i jediného porušení povinnosti Vypůjčitele používat pro provoz přístroje výhradně 
reagencie dodávané Půjčitelem na základě rámcové kupní Smlou\/y uzavřené mezi smluvními 
stranami, má Půjčitel právo od této smlouvy odstoupit. 
Půjčitel je oprávněn Vypůjčiteli přístroj kdykoli odebrat Z důvodu stažení výrobku Z oběhu. 

7. Vedlejší smluvní ujednání 
Smluvní strany berou na vědomí, že text této smlouvy bude v souladu se Zákonem č. 340/2015 
Sb., zveřejněn v Registru smluv. 
Smluvní strany se v souladu se Zákonem č. 340/2015 Zavazují nezveřejňovat text, který považují 
za obchodní tajemství. Smluvní strany považují za obchodní tajemství Zejména jednotlivé 
položkové ceny uvedené v Příloze č. 1. 

Smluvní strany se Zavazují nezveřejnit podpisy oprávněných osob, které považují za projevy 
osobní povahy chráněné jako osobní údaje zvláštní kategorie. 
Zrušení Smlouvy od počátku jako sankční účinek ze Zákona Z důvodu nedodržení Zveřejnění 
Smlouvy zákonným způsobem, nebude mít vliv na platnost ujednání vtomto článku. Strany 
ivtomto případě jsou tímto článkem jako Z\/láštním vedlejším ujednáním Smlouvy vázány. 
Poškozená Strana má nárok na náhradu újmy, která jí neZ\/eřejněním nebo zveřejněním 
v rozporu se Zákonem nebo tímto článkem vznikla. 
Smluvní Strany projednaly tento článek Zvlášť, porozuměly jeho obsahu, vyjadřuje jejich vážnou 
a svobodnou vůli se jím řídit. 

8. Ustanovení o zpracování osobních údajů 
Osobní údaje Vypůjčitele, čímž se rozumí též osobní údaje jeho zaměstnanců a 
spolupracovníků, a popřípadě jiné údaje, které Půjčitel obdrží od Vypůjčitele v souvislosti S 
uzavřením či plněním smlouvy s Vypůjčitelem, budou zpracovány v databázi Půjčitele a bude s 
nimi nakládáno v souladu S platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto 
osobní údaje použije společnost Půjčitel za účelem plnění smluv S Vypůjčitelem. Vypůjčitel 
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tímto bere na vědomí, že Půjčitel bude zpracovávat osobní údaje dodavatele po dobu trvání 
smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, anebo po dobu 
delší vznikne-li v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti S konkrétním 
případem. Vypůjčitel se zavazuje řádně poučit o zpracování osobních údajů Půjčitele své 
zaměstnance a dalšífyzické osoby podílejícíse na straně Vypůjčitele na spolupráci S Půjčitelem. 
V souvislosti S poskytnutými údaji má Vypůjčitel resp. fyzické osoby, specifikované v čl.8 odst. 
1 této smlouvy podílející se na straně Vypůjčitele na spolupráci S Půjčitelem právo (i) na přístup 
k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na 
výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na 
omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, a dále také právo (V) vznést 
námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné 
oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami dotčených 
osob zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vi) obrátit se na Úřad pro 
ochranu osobních údajů. 

9. Závěrečná ustanovení 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech S platností originálu, Z nichž každá ze stran 
obdržíjedno vyhotovení. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Seznam přístrojů, Příloha č. 2 - 

cobas_Liat_Senıice_and_Supp0rt_Launch_Information_Package_V3.0, Příloha č. 3 
- technická specifikace přístroje, Přfloha č. 4 - POS cobas Liat část a), Příloha č. 5 
- POS cobas Liat část b). 

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných, očíslovaných 
dodatků a příloh, podepsaných oběma smluvními stranami. Vzdáníse písemné formy pro právní 
jednání smluvních stran lze učinit také jen písemně. 
Smluvní strany se zavazují kzajištění ochrany obchodního tajemství, důvěrných informací, 
smluvních stran i pacientů Vypůjčitele, se kteıými při plnění této smlouvy přijdou do styku. 
Smluvní strany se zavazují k přijetí technicko organizačních opatření a zabezpečení mlčenlivosti 
všech jejich zaměstnanců za účelem ochrany výše uvedených údajů, zejména aby zabránili jejich 
zneužití. Smluvní strany se zavazují k dodržení veškerých ujednání tohoto bodu Smlouvy i po 
zániku smluvního vztahu. Závazky tohoto bodu vyplývají Zejména Zpožadavků zákona č. 
372/2011Sb., ozdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb., ospecifických zdravotních 
službách a \/yhlášky č. 98/2012 Sb. O Zdravotnické dokumentaci. 
Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí právním řádem České republiky, zejména 
občanským zákoníkem. 
Smluvní strany se zavazují řešit jakýkoliv spor Z této smlouvy nejprve dohodou. Nebude-li spor 
vyřešen dohodou, je kterákolív ze smluvních stran oprávněna jej předložit kvěcně a místně 
příslušnému Soudu České republiky. 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsah smlouvy je jim srozumitelný 
a \/yjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojuji níže své podpisy. 
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ROCHE s. r. 0. - Půjčitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 
- Vypůičitel

6 
Daıuműìfb 20ı9_ Datum /W 2019

_ 

áš Jméno: Mgr. Lenka Jméno: IYIUDL Luk 
Funkce: na základě plné moci Funkce: Reditel 

Datum 2019 
Jméno: Frédéric 
Funkce: 
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Příloha č. 1 

Přístroje 

cobas LIAT SYSTEM 

Katalogové číslo 
I 

Hodnota přístroje 
I 

Výrobní číslo 
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