
Smlouva o výpůjčce 
(dále uvedená jako “Smlouva”) 

Contract of Lease 
(hereinafter referred to as the “Contract”) 

  
uzavřená mezi concluded between 

  

Fakultní nemocnice Plzeň 
IČO (ID number): 00669806  

Se sídlem (with registered seat at): Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň-Bory 
zastoupená (represented by):   MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitelem (director) 

evidenční číslo / evidence number: 0482-20-10ÚIA 
        

dále jen “vypůjčitel“, 
na straně jedné 

henceforth “borrower“, 
as one party 

 
a and 

 
společností Octapharma CZ s.r.o., IČ 28194977, se 

sídlem 170 00 Praha 7, Dělnická 213/12, zastoupená 
ředitelem PharmDr. Petrem Razimou, na základně plné 

moci, 

the company Octapharma CZ s.r.o., Identification no., 
28194977, residing at 170 00 Prague 7, Delnicka 

213/12, represented by director PharmDr. Petr Razima, 
based on a full warrant of authority, 

dále jen “půjčitel“, 
na straně druhé 

henceforth the “lender”, 
as the other party 

  
následovně: as follows: 

I. 
Předmět Smlouvy 

I. 
Subject of Contract 

1. Předmětem výpůjčky je infuzní stříkačkový 
dávkovače zn. PPS 9001S, výrobní číslo: 2115 a 2039, 
výrobce ONYX CZ, s.r.o. (dále jen “infuzní 
dávkovač“), který je ve vlastnictví půjčitele.  Půjčitel 
přenechává infuzní dávkovač vypůjčiteli, aby jej 
bezplatně užíval za podmínek dále uvedených v této 
Smlouvě.  

1. The subject of the lease is the infusion syringe 
pumps, model: PPS 9001S, production no.: 2115 and 
2039, manufactured by ONYX CZ, s.r.o. (henceforth 
“infusion pump”), which is owned by the lender. The 
lender lets the borrower to use the infusion pump 
free of charge under the conditions of this Contract 
set out below. 

2. Infuzní dávkovač je určen pro aplikaci 
imunoglobulinu u pacientů s primární 
imunodeficiencí (PID). Vypůjčitel je oprávněn infuzní 
dávkovač využívat výhradně v souladu k účelu, 
k němuž je výrobcem určen, a to specificky k aplikaci 
léčivého přípravku GAMMANORM společnosti 
OCTAPHARMA (lidského normálního imunoglobulinu 
pro subkutánní aplikaci) (dále jen „Přípravek“) v 
rámci domácí léčby (dále jen „účel výpůjčky“), a 
pouze po dobu, dokud bude indikován k léčbě 
Přípravkem. 

2. The infusion pump is designated for application of 
immunoglobulin for patients with Primary 
Immunodeficiency (PID). The borrower is entitled to 
use the infusion pump exclusively for the purpose 
for which the infusion pump is intended by the 
manufacturer, namely for the application of 
OCTAPHARMA’s product GAMMANORM (normal 
human immunoglobulin for subcutaneous 
application) (henceforth the “Product”) for home 
treatment (henceforth the “purpose of the lease”) 
and only as long as indicated for the treatment with 
the Product. 

3. Půjčitel předá infuzní dávkovač vypůjčiteli po 
podpisu této Smlouvy. O předání infuzního 
dávkovače bude sepsán mezi půjčitelem a 
vypůjčitelem předávací protokol, jehož vzor tvoří 
přílohu A této Smlouvy. 

3. The lender shall hand-over the infusion pump to the 
borrower after signing this Contract. A handover 
protocol which template is attached hereto as 
Annex A will be elaborated during handling over of 
the infusion pump between the lender and 
borrower. 

  



 
 

II. 
Povinnosti vypůjčitele 

II. 
Obligations of the borrower 

1. Vypůjčitel je povinen infuzní dávkovač užívat 
výhradně v souladu s účelem výpůjčky. 

1. The borrower is obliged to use the infusion pump 
solely for the purpose of the lease. 

2. Vypůjčitel nesmí bez předchozího písemného 
souhlasu půjčitele přenechat infuzní dávkovač do 
užívání třetí osobě. 

2. The borrower must not let third persons to use the 
infusion pump without prior written consent from 
the lender. 

3. Vypůjčitel se zavazuje zacházet s infuzním 
dávkovačem šetrně, v souladu s provozními pokyny 
dle návodu k použití, chránit ho před poškozením, 
zničením, ztrátou, nadměrným opotřebením nebo 
zneužitím. Návod k použití bude předán společně 
s infuzním dávkovačem. 

3. The borrower commits to use the infusion pump 
appropriately and carefully, in accordance with the 
instructions listed in the instructions for use, to 
protect it from damage, loss, destruction, excessive 
wear and tear and misuse. Such Instructions for use 
shall be handled over together with Infusion pump. 

4. Vypůjčitel je povinen vrátit nepoškozený infuzní 
dávkovač půjčiteli s přihlédnutím k běžnému 
opotřebení. 

4. The borrower is obliged to return the undamaged 
infusion pump to the lender, with consideration of 
casual wear and tear 

5. Vypůjčitel je povinen ponechat na vypůjčeném 
infuzním dávkovači všechny popisky, štítky, sériová 
čísla a podobná označení přístroje. 

5. The borrower is obliged to leave all labels, marks, 
serial numbers and similar marks on the device. 

6. Vypůjčitel je povinen informovat půjčitele o 
jakémkoli poškození infuzního dávkovače nejpozději 
následující den po dni, kdy se o poškození dozvěděl. 
Opravy, poškození či zničení vypůjčeného infuzního 
dávkovače vzniklé nesprávným používáním či 
nedbalostí hradí vypůjčitel v plné výši. Vypůjčitel se 
touto smlouvou zavazuje nezajišťovat servis a 
opravy (včetně pravidelných bezpečnostních 
technických kontrol) prostřednictvím jiného 
subjektu, než prostřednictvím půjčitele. 

6. The borrower is obliged to inform the lender of any 
damage to the infusion pump at the latest on the 
day following the day he learned of such damage. 
Repairs, damage or destruction of the borrowed 
infusion pump caused by improper use or 
negligence will be covered by the borrower in full. 
By the present Contract, the borrower undertakes 
to restrain from ensuring the service or repairs 
(including periodic safety technical inspections) 
through any other service provider then the lender. 

7. Pokud vypůjčitel poruší podmínky ujednané touto 
Smlouvou, zejména tím, že infuzní dávkovač 
přenechá třetí osobě, anebo nezajistí jeho 
dostatečnou ochranu, anebo ho neužívá řádně nebo 
ho užívá v rozporu s účelem, ke kterému slouží, 
nebo účelem výpůjčky anebo neumožní v souladu 
s článkem II. bod 9) této Smlouvy provedení jeho 
kontroly, je půjčitel oprávněn od Smlouvy odstoupit 
a vypůjčitel je povinen vrátit půjčiteli vypůjčený 
infuzní dávkovač na jeho písemné požádání v jeho 
sídle nejpozději do 15 dnů od obdržení výzvy 

7. If the borrower breaches the conditions listed in this 
Contract, especially by leaving the infusion pump to 
a third person, or does not ensure its sufficient 
protection, or does not use it properly or contrary to 
its designated purpose, or does not allow its 
inspection by the lender in accordance with article 
II. paragraph 9) of this Contract, the lender is 
entitled to withdraw from the Contract and the 
borrower is obliged to transfer the borrowed 
infusion pump to the lender at their headquarters 
on behalf of a written notice, at the latest in 15 days 
after receiving such a notice. 

8. Vypůjčitel je povinen 1x za šest měsíců informovat 
půjčitele o využití vypůjčeného infuzního dávkovače, 
a to prostřednictvím kontaktních údajů půjčitele 
uvedených v čl. V. odst. 2. V případě, že vypůjčitel 
nedodrží dohodnuté termíny poskytnutí informace o 
využití infuzního dávkovače je půjčitel oprávněn tuto 
Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností. 

8. Once every 6 months, the borrower is obliged to 
inform the lender about the use of the borrowed 
infusion pump through the lender’s contact details 
indicated in Art. V sec. 2 hereto. If the borrower 
does not follow agreed terms of providing 
information relating to use of infusion pump, the 
lender is entitled to terminate this Contract with an 
immediate effect 

 
 

 



 
 

III. 
Povinnosti půjčitele 

III. 
Obligations of the lender 

1. Půjčitel je povinen přenechat vypůjčiteli infuzní 
dávkovač, jak je sjednáno v čl. I. této Smlouvy, ve 
stavu způsobilém k jeho řádnému užívání a seznámit 
jej s pokyny nutnými k jeho řádnému užívání a 
předat mu dokumenty nezbytné k jeho řádnému 
užívání. 

1. The lender is obliged to lease the infusion pump as 
stated in article 1 of this Contract to the borrower. 
The infusion pump must be in a state allowing its 
proper use, and the lender is obliged to inform the 
borrower of the operating instructions and provide 
all documents necessary for the proper use of the 
infusion pump. 

2. Půjčitel se zavazuje zaškolit a seznámit vypůjčitele 
s obsluhou infuzního dávkovače. 

2. The lender commits to train in and inform the 
borrower about the operation of the infusion pump. 

  
IV. 

Ukončení smlouvy 
IV. 

Termination of the Contract 
1. Půjčitel je oprávněn tuto Smlouvu ukončit kdykoliv 

písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu. 
Výpovědní doba je dva (2) měsíce a počíná běžet 
následujícím dnem po dni doručení výpovědi 
vypůjčiteli. 

1. The lender is entitled to terminate this Contract any 
time by a written notice, even without giving any 
reason. The notice period is two (2) months and 
commences on the day following the receipt of the 
notice by the borrower. 

2. Ukončí-li vypůjčitel léčbu s Přípravkem, výpůjčitel je 
povinnen písemně informovat půjčitele a platnost 
této Smlouva končí ke dni doručení takového 
oznámení půjčiteli. Infuzní dávkovač musí být vrácen 
zpět půjčiteli do 15 dnů od obdržení písemného 
oznámení půjčitelem. 

2. If the borrower terminates the treatment with the 
Product, the borrorer has to inform the lender 
about this in writing and Contract shall terminate by 
the day of receipt of such notification by the lender. 
The infusion pump has to be returned to the lender 
no later than in 15 days as of receipt of the 
respective notice by the lender 

3. V případě jakéhokoliv (i předčasného) ukončení této 
Smlouvy je vypůjčitel povinen bezpečně vrátit 
infuzní pumpu zpět půjčiteli bez zbytečného 
odkladu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne 
ukončení této Smlouvy. 

3. In case this Contract is (even prematurely) 
terminated, the borrower shall securly return the 
infusion pump back to the lender without undue 
delay, at the latest within 15 days as of the date of 
termination of the Contract. 

  

V. 
Závěrečná ustanovení 

V. 
Final provisions 

Vypůjčitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se 
seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, 
které tvoří přílohu B této Smlouvy, tyto si důkladně 
pročetl a porozuměl jim. Smluvní strany se dohodly, že 
jakákoliv případná pozdější aktualizace této přílohy 
bude vypůjčiteli oznámena prostřednictvím kontaktních 
údajů uvedených v této Smlouvě. 

By signing this Contract, the borrower confirms that 
he/she is aware of information on personal data 
processing which are attached hereto as Annex B and 
which he/she read carefully and understood them. The 
contractual parties agreed that any subsequent update 
of this Annex shall be notified to the borrower through 
contact details indicated in this Contract. 

Pro vzájemnou komunikaci ve věcech této Smlouvy 
uvádějí smluvní strany tyto své kontaktní údaje: 
Vypůjčitel: Bc. Alena Singerová, mobil:  XXX 
e-mail: singerovaa@fnplzen.cz. 
Půjčitel: klara.stadnik@octapharma.com; XXX   
 
 

Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv případná změna 
těchto kontaktní údajů bude předmětem vzájemného 
oznámení. 

For the purpose of communicating with each other in 
matters of this Contract, the contractual parties provide 
their following contact details: 
Borrower:  : Bc. Alena Singerová, XXX 
e-mail: singerovaa@fnplzen.cz. 
Lender: klara.stadnik@octapharma.com; XXX 
 

The contractual parties agreed that any eventual 
change in this contact details will be subject to mutual 
notification. 

Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, This Contract has been drawn up in two copies and 

mailto:klara.stadnik@octapharma.com
mailto:klara.stadnik@octapharma.com


přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 

each contractual party will receive one copy. 

Prohlášení o shodě a návod k obsluze budou předány 
spolu s dávkovačem. 
Tuto Smlouvu lze měnit pouze na základě dohody 
smluvních stran formou písemných číslovaných 
dodatků, není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno 
jinak. 

Certificate of compliance and Instruction for use shall 
be handled over together with the Infusion pump. 
This Contract may only be altered based on an 
agreement of the contractual parties and in the form of 
written and numbered addenda, unless hereby stated 
otherwise. 

Právní vztahy mezi půjčitelem a vypůjčitelem, které 
vyplývají z této Smlouvy a nejsou v ní upraveny, se řídí 
právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

The legal relationships between the borrower and 
lender following from this Contract and not adjusted 
herein will adhere to the legal system of the Czech 
Republic, especially Act. No. 89/2012 Coll., Civil Code, as 
amended. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím 
podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání podle jejich  pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoli  v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím 
obsahem připojují své podpisy. 
 

The contractual parties proclaim that they have read 
this Contract before signing, and that it was entered 
after mutual negotiations in accordance with their true 
and free will, seriously, certainly and intelligibly, not in 
distress and under markedly disadvantageous 
conditions, and attach their signature in witness 
thereof. 

  
Přílohy: Annexes: 

A. Předávací protokol (vzor) 
B. Informace o zpracování osobních údajů 

 

A. Hand-over protocol (template) 
B. Information on personal data processing 

 
  

 
V / In Praha,  dne /on:        

 
Za vypůjčitele / On behalf of the borrower: 

 
 
 
 

……………………………………………………… 
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel (director) 

 
 
 
 

V Praze / In Prague dne /on:        
 

Za vypůjčitele / On behalf of Octapharma CZ s.r.o.: 
 
 
 

 

 
 

……………………………………………………… 
PharmDr. Petr Razima, ředitel (director) 

  



 



Příloha / Annex A 

 

 

Předávací protokol (vzor) / Hand-over protocol (template) 

 

 

Předávací protokol k infuzní pumpě, typ PPS 9001S 

Potvrzuji tímto přijetí infuzního dávkovače výrobní číslo: 2115 a 2039 s příslušenstvím (přenosná 

brašna, náhradní baterie, manuál k přístroji. 

 

 

 

Převzala dne:               Předala dne:           

 

 

 

            
MUDr. Ivana Malkusová    PharmDr. Petr Razima 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132018. 

Octapharma CZ s.r.o. 
Dělnická 213/12 
170 00  Praha 7 
Czech Republic 

 
 

Telefon: +420 266 793 513 
Fax: +420 266 793 511  
www.octapharma.com

  



Příloha / Annex B 

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se smlouvou o výpůjčce – infuzní dávkovač / 

Information on personal data processing in relation to the Contract of Lease – infusion pump 

1. Společnost Octapharma CZ s.r.o., IČ: 28194977, se 
sídlem 170 00 Praha 7, Dělnická 213/12, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, spis. zn. C 132018, dále jen „Společnost“, 
zpracovává jako správce osobní údaje vypůjčitele 
jako subjektu údajů za účelem splnění smlouvy o 
výpůjčce uzavřené mezi vypůjčitelem a Společností 
(dále jen „Smlouva“), a to zejména (avšak nikoliv 
pouze) za účelem zajištění servisu a oprav (včetně 
pravidelných bezpečnostních technických kontrol) 
infuzního dávkovače jako předmětu výpůjčky.    

1. Octapharma CZ s.r.o., ID No.: 28194977, with its 
registered seat at 170 00 Prague 7, Dělnická 213/12, 
registered in companies’ register at Municipal Court 
in Prague, File No. C 132018, henceforth the 
„Company“, as data controller processes personal 
data of the borrower as data subject for the 
purpose of fulfilment of the contract of lease 
concluded between the borrower and the Company 
(henceforth the „Contract“), in particular (but not 
limited to) in order to provide servicing and repairs 
(including periodic safety technical inspections) of 
the infusion pump as the subject of the lease.  

2. Společnost zpracovává za uvedeným účelem osobní 
údaje vypůjčitele v rozsahu kontaktních údajů 
uvedených ve Smlouvě a případně jakékoliv další 
údaje nezbytné pro plnění Smlouvy, které vypůjčitel 
Společnosti poskytne. Poskytnutí osobních údajů 
představuje smluvní požadavek. 

2. The Company processes the borrower’s personal 
data for the stated purpose to the extent of the 
contact details indicated in the Contract and, as the 
case may be, any other data necessary for the 
fulfilment of the Contract provided to the Company 
by the borrower. The provision of personal data is a 
contractual requirement. 

3. Splnění smlouvy je zde rovněž příslušným právním 
základem zpracování. 

3. The performance of the Contract is also the 
applicable legal basis for the processing. 

4. Osobní údaje vypůjčitele budou takto zpracovávány 
pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše 
uvedeného účelu, kterou Společnost rozumí dobu 
trvání Smlouvy. 

4. The borrower’s personal data will only be processed 
in this way for as long as necessary to fulfil the 
aforementioned purpose, i.e. for duration of the 
Contract. 

5. Po skončení této doby mohou být osobní údaje 
vypůjčitele v nezbytném rozsahu zpracovávány 
pouze za účelem ochrany právních nároků a vnitřní 
evidence a kontroly Společnosti, a to po dobu trvání 
promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí 
s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí 
doby. V případě zahájení soudního, správního nebo 
jiného řízení budou osobní údaje vypůjčitele 
zpracovávány v nezbytném rozsahu po celou dobu 
trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby 
po jejich ukončení. 

5. After this period, the borrower's personal data may 
only be processed to the extent necessary to 
protect legal claims and for internal records and 
control of the Company for a period of limitation of 
3 years and one year after its expiration in respect 
of claims made at the end limitation periods. In the 
event of commencement of court, administrative or 
other proceedings, the borrower's personal data will 
be processed to the extent necessary for the 
duration of such proceedings and the remainder of 
the limitation period after their termination. 

6. Osobní údaje vypůjčitele budou zpracovány 
s využitím těchto zpracovatelů, kteří jsou příjemci 
takových údajů a budou je zpracovávat pro 
Společnost, a to pouze v níže uvedeném rozsahu: 

6. The borrower’s personal data will be processed 
while using those data processors who are the 
recipients of such data and will process them for the 
Company only to the extent specified below: 

Zpracovatel: ONYX CZ, s.r.o., IČ: 65276914, se 
sídlem U sokolovny 567/60, Bystrc, 635 00 Brno, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, spis. zn. C 23068 
Rozsah zpracování: POSKYTOVATEL SLUŽBY SERVISU 
A OPRAV (VČETNĚ PRAVIDELNÝCH 
BEZPEČNOSTNÍCH TECHNICKÝCH KONTROL)   
 

Data processor: ONYX CZ, s.r.o., ID No.: 65276914, 
with its registered seat at U sokolovny 567/60, 
Bystrc, 635 00 Brno, registered in companies’ 
register at Regional Court in Brno, File No. C 23068 
Scope of processing: SERVICE PROVIDER FOR 
SERVICING AND REPAIRS (INCLUDING PERIODIC 
SAFETY TECHNICAL INSPECTIONS)   



7. Z pohledu ochrany osobních údajů má vypůjčitel 
zejména tato práva: 
  

 právo požadovat od Společnosti přístup 
k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 
popřípadě omezení zpracování, právo vnést 
proti zpracování námitku jakož i právo na 
přenositelnost údajů; 

 právo podat stížnost u příslušného dozorového 
úřadu, např.  Úřadu pro ochranu osobních 
údajů. 

7. In terms of the protection of personal data, the 
borrower has the following rights in particular:  

 the right to request from the Company access to, 
rectification or erasure of personal data, or 
restriction of processing, to object to processing as 
well as right to data portability; 

 the right to lodge a complaint with the competent 
supervisory authority, e.g. the Office for Personal 
Data Protection. 

8. Vypůjčitel může svá práva uplatnit písemně 
dopisem na adresu Společnosti nebo e-mailem na 
adresu: petr.razima@octapharma.com. 

8. The borrower may exercise his/her rights in writing 
by letter to the Company or via e-mail to: 
petr.razima@octapharma.com. 

 

  

 


