
VZOR výpi1ji'ky (ne IT) - doba neurčitá - PO 
Evid. i'. sml. ,•ypťijWele: 0'1~ /o111/ .21 /00'1-V 

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

obchodní firma: MR Diagnostic s.r.o. 
sídlo: Pod Višňovkou 21, 140 00 Praha 4 
IC: 25245791 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze soudem C 93033 
jednající: Radkem Černým 
( dále jen půjčitel ) 

Fakultní nemocnice Ostrava 
se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 
IČ : 00843989 

a 

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 Hayek medical Hayek Medical RTX, SN: CZD20A 102 
v hodnotě 610 000 bez DPH. 

2. Půjčitel se zavazuje, že movitou věc podle odst.1 . této smlouvy přenechá k dočasnému užívání 
vypůjčiteli pro jeho účely. K předání předmětu výpůjčky dojde ke dni zahájeni výpůjčky , o předání 
a následně o vrácení 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 zaškoleni obsluhy (spolu s pověřením 
odpovědného pracovníka k dalšímu přeškolování) a pokud byla provedena vstupní měřeni 
(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 j i bez souhlasu půjčitele k užívání jiným osobám. 

5. Vypůjčitel se zavazuje umístit movitou věc podle odst. 1. této smlouvy na pracovišti KARIM FN 
Ostrava a nepřemísťovat ji bez souhlasu půjčitele na jiné mi sto. 

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. Půjčitel se dále zavazuje zajišťovat opravy a servis movité věci podle odst.1 této smlouvy po celou 

dobu trvání smlouvy, a to bezplatně. 

9. Půjčitel bude provádět bezplatně preventivní prohlídky, pravidelnou údržbu a kalibraci (validace) 
movité věci podle odst1 . této smlouvy, pokud je výrobcem doporučena. Protokoly o provedených 
preventivních prohlídkách bude pfedávat na dispečink Odděleni zdravotnické techniky FN 
Ostrava. 

10. Vypůjčitel se zavazuje hradit obvyklé náklady spojené s užíváním movité věci podle odst.1 této 
smlouvy. 

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

12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv a uzavírá se do 31 .03.2021. Smlouvu je možno kdykoli vypovědět s 
jednoměsíční výpovědní lhůtou , která počíná běžet prvním dnem měsice následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

13. 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 . 

14. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. f f.1· 2.02. 

V Praze -1 ,>. -1. 1 IJ ' '1 · · " 

vypu itel 
Fakultní nemocnice Ostra a 

Ing. Petr Kacíř 
náměstek ředitele pro centrální nákup 




