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Smlouva o výpůjčce 
uzavřená podle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

DYNEX LabSolutions, s.r.o. 
sídlo: Senovážné náměstí 978/23, Nové Město, 11 O 00 Praha 1 
IČ: 06616631 
zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 285541 
jednající: Ing. Zora Hanzlíková, jednatelka 
(dále jen půjčitel) 

a 
Fakultní nemocnice Ostrava 
se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 
IČ: 00843989 
jednající: Ing. Petr Kacíř, náměstek ředitele pro centrální nákup 
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j . OP-054-25.11 .90 
(dále jen vypůjčitel) 

1. Půjčitel je výlučným vlastníkem movité věci : 

• DYNAWASH Automatic 4 (sériové číslo 62224-0120, rok výroby 2020, v hodnotě 
85 000,- Kč bez DPH) 

• DYNAREAD - E (D5206-E, rok výroby 2020, v hodnotě 85 000,- Kč bez DPH) 

• Mini-rocker Shaker (BS-010152-AAG MR-1 , sériové číslo 01015220020123, rok výroby 
2020, v hodnotě 1 O 175,- Kč bez DPH) 

• SWALADYN 

2. Půjčitel se zavazuje, že movitou věc podle odst.1 . této smlouvy přenechá k dočasnému užíváni 
vypůjčiteli pro jeho účely . K předání předmětu výpůjčky dojde ke dni zahájení výpůjčky , o předání 
a následně o vráceni bude sepsán předávací protokol, který podepíše oprávněný zástupce 
pracoviště. 

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

4. Vypůjčitel se zavazuje užívat věc podle odst.1 . této smlouvy výhradně k vlastnímu použití a 
nepřenechávat ji bez souhlasu půjčitele k užívání jiným osobám. 

5. Vypůjčitel se zavazuje umístit movitou věc podle odst. 1. této smlouvy na pracovišti Ústav 
laboratorní diagnostiky, Oddělen í klinické biochemie a nepřemísťovat ji bez souhlasu půjčitele na 
jiné místo. 

6. Vypůjčitel se zavazuje umožnit půjčiteli 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. Přistroj nevyžaduje žádný spotřební materiál. 

9. Půjčitel se dále zavazuje zajišťovat opravy a servis a preventivní prohlídky movité věci podle 
odst.1 této smlouvy po celou dobu trvání smlouvy I a to bezplatně. 

1 O. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi oběma stranami ust. 
§ 2193 a násl. občanského zákoníku. 

11 . Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv a uzavírá se do 31 .12.2020. Smlouvu je možno kdykoli vypovědět s měsíčn í 
výpovědní lhůtou , která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně . 



E\'id. č. sml. ,•ypujčitele: 

12. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění , půjčitel souhlasí s 
uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejich změn a dodatků . 

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

Ing. Zora Hanzlíková 
jednatelka 

FAKULTNÍ NE.MOCNICf. OSIHAV 

17 \,;t,,padu 1 /90 708 52 o,va,a Pcn,t,,, 

Fakultní nemocníce Ostrava 
Ing. Petr Kacíř 

náměstek ředitele pro centrální nákup 




