
Smlouva o výpůjčce 

podle ust. § 2193 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

1. Smluvní strany 

1.    SurgiCare s.r.o. 

      se sídlem Šanov 216, 270 31 Rakovník 

      IČ: 24215660, zapsaná v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 189434                  

      zastoupená  Mgr. Luďkem Sekyrou, jednatelem 

     (dále jen „půjčitel“)  

  

2.  Nemocnice Boskovice s.r.o. 

     se sídlem Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice 

     IČ: 26925974, zapsaná v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 45305 

     zastoupená RNDr. Danem Štěpánským, jednatelem 

     (dále jen „vypůjčitel“)   

       

2. Předmět výpůjčky 

Předmětem výpůjčky je  elektrochirurgický generátor Voyant, včetně příslušenství.  

Kód: EA010, VÝROBNÍ ČÍSLO: 200004100, LOT: 1350796         

3. Podmínky výpůjčky 

1. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou, a to po dobu 1 roku od podpisu smlouvy.  

2. Výpůjčka je poskytnuta bezúplatně. Hodnota poskytovaného předmětu výpůjčky je  250.000  Kč 
bez DPH.  

3. Předmět výpůjčky je poskytnut vypůjčiteli za účelem provádění chirurgických operací. Vypůjčitel 
není oprávněn přenechat předmět výpůjčky třetí osobě. 

4. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky je schválen pro použití v ČR, je řádně odzkoušen a může 
být použit pro lékařské účely na pacientech. Půjčitel je povinen při předání předmětu výpůjčky 
určené osoby vypůjčitele řádně seznámit s obsluhou přístroje. 

5. Vypůjčitel předmět výpůjčky přijímá a zavazuje se jej užívat způsobem odpovídajícím povaze věci  
a podle účelu sjednaného touto smlouvu.  

6. Vypůjčitel se zavazuje vypůjčenou věc vrátit bez zjevných vad a nedostatků půjčiteli po skončení 
výpůjční doby, sjednané touto smlouvou. 

7. Vypůjčitel se zavazuje zajistit nutnou údržbu předmětu výpůjčky, jejíž potřeba vyplyne z běžného 
používání po dobu platnosti této smlouvy. Vypůjčitel není povinen provádět ani hradit servisní zásahy 
nebo opravy na předmětu výpůjčky. 

8. Vypůjčitel je zodpovědný za případné ztráty či poškození předmětu výpůjčky nedbalostí. 



4. Předání předmětu výpůjčky

1. O předání i vrácení předmětu výpůjčky bude sepsán písemný protokol s vyznačením stavu

předmětu výpůjčky. Pokud vypůjčitel zjistí při převzetí na předmětu výpůjčky závadu, je povinen tuto

skutečnost neprodleně sdělit půjčiteli. Vypůjčiteli bude předáno Prohlášení o shodě pro daný přístroj

a Návod k obsluze v českém jazyce. Za vypůjčitele převezme předmět výpůjčky a podepíše protokol

2. Po uplynutí doby výpůjčky je vypůjčitel povinen vrátit předmět výpůjčky v řádném stavu,

s přihlédnutím k běžnému opotřebení předmětu výpůjčky, odpovídající době používání. Případné

závady, které půjčitel zjistí po vrácení předání předmětu výpůjčky, je povinen vypůjčiteli neprodleně

sdělit.

5. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana

obdrží po jednom.

2. Smlouvu je možné doplňovat a měnit pouze formou písemných dodatků, které se po podpisu obou

smluvních stran stanou nedílnou součástí smlouvy.

3. Smlouva může být ukončena předčasně pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.

4. Ostatní okolnosti, touto smlouvou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku.

5. Vypůjčitel je povinným subjektem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Zveřejnění v Registru smluv provede vypůjčitel bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma

smluvními stranami.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět výpůjčky ani ostatní podmínky smlouvy nejsou obchodním

tajemstvím.

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, a že je projevem jejich svobodné a vážné vůle

a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Boskovicích dne

……………………………………………………… ……………………………………………………………

Mgr. Luděk Sekyra RNDr. Dan Štěpánský

jednatel jednatel


