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PROTOKOL O VÝPŮJČCE 

Fresenius Medical Care - ČR, s. r. o. 
IČ: 45790884 
DIČ : CZ45790884 
se sídlem: Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
13731 
zastoupená: Ing. 
prokuristkou nebo -

- dále jen „Pfljčitel" jako Předávající 

a 

Fakultní nemocnice Ostrava 
IČ: 008 43 989 
DIČ: CZ00843989 
se sídlem Ostrava, 17. listopadu 1790, PSČ 708 52 
zastoupená : Ing. Petrem Kacířem, náměstkem ředitele pro centrální nákup 

- dále jen „ Vypl,jčiteť jako Přebírající 

Smluvní strany podpisem tohoto protokolu potvrzují, že Pujčitel předal Vypujčiteli a 
Vypujčitel od Pujčitele převzal tento Předmět výpujčky, a to ve stavu způsobilém k jeho 
řádnému užívání: 

Xenios console v následující konfiguraci : 

Název Počet kus0 Výrobní číslo 
Xenios console sw 3.2 1 XPWS0396 
Maxtec qasblender 1 ML001295 

Obě strany se dohodly, že tato zápujční doba je v trvání 3 měsícii od podpisu protokolu. 

Tato krátkodobá výpujčka se uzavírá na žádost vypujčitele v době nouzového stavu 
vyhlášeného vládou České republiky v rámci epidemie coronaviru a onemocnění Covid-
19. Má pomoci vypujčiteli řešit nedostatek přístrojového vybavení pro možnost zajištění 
bezodkladné život zachraňující péče o pacienty z duvodu výjimečného nárustu jejich 
počtu a/nebo potřeby jejich izolace. 

Předmět výpujčky bude umístěn na oddělení ORIM. 

Smluvní strany podpisem tohoto protokolu dále potvrzují, že Pujčitel Vypujčiteli spolu 
s Předmětem výpujčky předal a Vypujčitel od Pujčitele převzal tyto doklady vážící se 
k Předmětu výpujčky: 

Sídlo společnosti 
Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. 
Evropská 423/ 178 
160 00 Praha 6 

Reg. v OR vedeném 
Městským soudem v Praze 
Oddíl C, vložka 13731 
DIČ: CZ45790884 

Bankovní spojení 
Deutsche Bank Aktlengesellschaft Fillale Prag 
č.ů.: 3124000006/7910 (CZK), 312400102/7910 {EUR) 
IBAN CZ 4479100000000312000102 
SWIFT: DEUTCZP XXXX 
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• prohlášení o shodě 

• návod k obsluze v českém jazyce 

Pujčitel bude dodávat Vypujčiteli další spotřební materiál specifikovaný v návodu k použití 
Předmětu výpujčky, a to dle požadavku Vypujčitele a za cenu podle platného ceníku 
Pujčitele . 

Servis vypujčených přístroju provádí po celou dobu výpujčky dle této smlouvy Pujčitel , a 
to výhradně na území České republiky, na vlastní náklady a na základě vyžádání 
Vypujčitele 

Vypujčitel je povinen uhradit Pujčiteli na základě jeho písemného požadavku škodu, která 
na přístroji vznikne během trvání výpujčky z duvodu nesouladu s běžným použitím 
přístroje Vypujčitelem ; smluvní strany se dohodly, že za škodu se nepovažuje obvyklé 
opotřebení přístroje. 

Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, je po dobu výpujčky dle této smlouvy 
oprávněn provádět veškeré opravy přístroje výhradně servisní technik Pujčitele. Zpusob 
odstranění vady přístroje je vždy na uvážení Pujčitele. 

Pro případ, kdy protokol výpujčky bude podléhat povinnosti uveřejnění v registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisu (dále jen „ZRS" ) se smluvní strany dohodly, že jeho uveřejnění (vč . metadat) 
v souladu se ZRS provede a bude povinností strany Vypůjčitele. Smluvní strany berou na 
vědomí, že nedojde-li k uveřejnění ani devadesátý den od sjednání výpujčky, je 
následujícím dnem výpujčka zrušena od počátku s úči nky případného bezdůvodného 
obohacení a porušení převzaté smluvní povinnosti strany Vypujčitele. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že Předmět výpučky není Vypůjčiteli přenecháván k 
užívání z duvodu poskytnutí odměny za jakýkoliv budoucí či minulý nákup, objednávku, 
zápujčku či výpujčku produktu Pujčitele či za poskytnutí služeb ze strany Pujčitele či za 
doporučení vyjmenovaných obchodních aktivit Pujčitele či za podílení se na 
vyjmenovaných obchodních aktivitách Pujčitele či za jakýkoliv minulý či budoucí objem 
obchodu uskutečněný mezi smluvními stranami či za jinou obchodní hodnotu vytvářenou 
Vypůjčitelem ve prospěch Pujčitele. 

Jak je uvedeno v Kodexu etického a obchodního chování pujčitele, tento ve své vlastní 
činnosti, jakož i ve vztazích s obchodními partnery prosazuje hodnoty integrity a 
zákonného jednání, zvláště pak v boji proti úplatkářství a korupci. Pokračuj ící úspěch a 
dobré jméno a pověst pujčitele závisí na závazku jednat způsobem odpovídajícím těmto 
základním hodnotám. Společně s pujčitelem se vypujčitel zavazuj e dodržovat tyto 
základní hodnoty, a tím dodržovat veškeré platné obecně závazné právní předpisy . 

Smluvní strany prohlašují, že konkrétní specifikaci Předmětu výpujčky, a jeho případně 
uváděnou jednotkovou hodnotu, považují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 
občanského zákoníku, a jako takové se zavazují jej v této souvislosti chránit a utajovat a 
tuto skutečnost zohlednit při uveřejnění protokolu výpůjčky a jeho metadat v reg istru 
smluv. 

V Praze dne Tomáš 
Kovařík 

Sídlo společnosti 
Fresenlus Medical Care - ČR, s.r.o. 
Evropská 423/ 178 
160 00 Praha 6 

Ing. Lenka==~= 
Daňková :.:-::= 

Reg. v OR vedeném 
Městským soudem v Praze 
Oddíl C, vložka 13731 
DIČ: CZ45790884 

V Ostravě dne 

r,· 
~ 
FAKULTNI 

NEMOCNICE 
OSTRAVA 

Fakultní nemocnice Ostrava 

Bankovní spojení 
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag 
č.ú.: 3124000006/ 7910 (CZK), 312400102/7910 (EUR) 
IBAN CZ 4479100000000312000102 
SWIFT: DEUTCZP XXXX 




