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Smlouva o iiypiijcce
uzavřená podle úst. § 2193 a naši. zákona é. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

obchodní firma:0stravská univerzita, Lékařská fakulta
sídlo:Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Zábřeh
IČ:61988987
jednající: doc. MUDr. Arnošt Martinek, CSc., děkan
( dále jen půjéitel)

a

Fakultní nemocnice Ostrava
se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
IČ: 00843989
Jednající: Ing. Robert Květoň, náméstek ředitele pro techniku a provoz
(dále jen vypůjčitel)

1 Půjčitel je výlučným vlastníkem movitých věci Horkovzdušná pistole, inv. é. DM 11 00001022 v
v hodnotě 3000, - K6 a Termovana na zahřívání plastů inv. é. DM11 00001021 v hodnotě
36 000, - Ke.

2. Půjéitel se zavazuje, že movitou věc podle odst. 1. této smlouvy přenechá k dočasnému užíváni
vypůjéiteli pro jeho účely. K předáni predmétu výpůjčky dojde ke dni zahájeni výpůjčky, o předáni a
následně o vráceni bude sepsán předávací protokol, který podepíše oprávněný zástupce
pracoviště.

3. Půjéitel předá vypůjčiteli doklady, které se vztahují k věci podle odst. 1. a týkají se zákonných
požadavků pro její provoz. Témi jsou prohlášení o shodě nebo CE certifikát, návod k obsluze
v českém jazyce v písemné podobě, protokol o zaškoleni obsluhy (spolu s pověřením
odpovědného pracovníka k dalšímu přeškolování) a pokud byla provedena vstupní měřeni'
(kalibrace, validace, jiný typ měřeni'), příslušný protokol a doklady odpovídajíci požadavkům
zákona o metrologii.

4. Vypůjéitel se zavazuje užívat véc podle odst. 1. této smlouvy výhradné k vlastnímu použiti a
neprenechávat ji bez souhlasu půjčitele k užíváni jiným osobám.

5. Vypůjéitel se zavazuje umístit movitou véc podle odst. 1. této smlouvy na pracovišti Kliniky
léčebné rehabilitace a nepřemísťovatji bez souhlasu půjéitele na jiné místo.

6. Vypůjéitel se zavazuje umožnit půjéiteli vstup na svoje pracoviště za účelem kontroly, zda je movitá
věc podle odst. 1. této smlouvy užívána v souladu s podmínkami její výpůjčky podle této smlouvy.

7. Výpůjčka podle této smlouvy se děje bezplatně.
8. Vypůjéitel se zavazuje hradit obvyklé náklady spojené s užíváním movité věci podle odst. 1 této

smlouvy,
9. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řidl se vzájemný právní vztah mezi oběma stranami úst.

§ 2193 a naši. obéanského zákoníku.
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v Registru smluv a uzavírá se na 1 rok od podpisu smlouvy Smlouvu je možno kdykoli vypovědět
s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručeni výpovědi druhé smluvní straně.

11. V souladu se zákonem é. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném zněni, prodávající souhlasí s
uveřejněním plného zněni smlouvy, včetně všech jejich změn a dodatků.

12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.
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Fakultní nemocnice Ostrava
Ing. Robert Květoň,

náměstek ředitele pro techniku a provoz
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