
Smlouva o výpůjčce č. 137/130/2021 

 

uzavřená podle § 2193 a násl. Občanského zákoníku, mezi smluvními stranami 

 
Oblastní nemocnice Náchod, a. s.  
se sídlem:  Purkyňova 446, 547 69 Náchod 

zastoupená:   Ing. Lubošem Mottlem, ředitelem Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, 

                                       členem správní rady Oblastní nemocnice Náchod, a.s. 
 
bankovní spojení:  KB Náchod a. s. 
číslo účtu:   78-8883900227/0100 
IČ:    26000202       
DIČ:    CZ699004900 
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B. vložka 2333 
 
(dále jen „vypůjčitel“) 
 
a 
Dodavatel:    MIVAMED s.r.o. 
se sídlem:                      Za tratí 686/4, 196 00 Praha 
zastoupená:    Michalem Válkou                 
                                     
bankovní spojení:      Raiffeisenbank     
číslo účtu.:  …………………………..                    
IČO:    28420918                             
DIČ:                                CZ28420918 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
Oddíl c , vložka 140282 
 
 (dále jen „půjčitel“) 

 

Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a po vzájemném projednáním a 
shodě uzavírají smlouvu v následujícím znění. 

 

I. 

Předmět smlouvy 

Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli níže v čl. II. vymezený předmět výpůjčky ve stavu 
způsobilém k užívání a zavazuje se vypůjčiteli umožnit jeho bezplatné dočasné užívání, a to v souladu 
a za podmínek v této smlouvě uvedených. 

Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky je zdravotnickým prostředkem, u kterého výrobce stanoveným 
způsobem posoudil soulad jeho vlastností s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními 
předpisy s přihlédnutím k určenému účelu použití, a vydal o tom písemné prohlášení o shodě. Kopie 
prohlášení o shodě byla vypůjčiteli předána při podpisu této smlouvy, což vypůjčitel potvrzuje. 

 



 

II. 

Předmět výpůjčky 

 

Předmětem výpůjčky dle této smlouvy jsou následující nezuživatelné věci: 

Systém čištění vzduchu Airborne 360 

 (dále také jako „předmět výpůjčky“) 

Celková hodnota předmětu výpůjčky činí ………………. Kč/ks bez DPH. 

 

III. 

Účel výpůjčky a způsob užívání 

1. Půjčitel bezplatně přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky k užívání za účelem, ke kterému je 
výrobek určen. 

2. Předmět výpůjčky bude umístěn na odd.: ………………………………. 
3. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky výlučně ke sjednanému účelu a v rozsahu a za 

podmínek dle odst. 1 tohoto čl. III. a není oprávněn předmět výpůjčky přenechat k užívání jiné 
osobě, zcizit jej, zatížit či s ním jakkoli nakládat.  

IV. 

Doba výpůjčky 

 

1. Půjčitel přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky bezplatně na dobu určitou ode dne podpisu této 
smlouvy do 29.3.2021. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky po uplynutí sjednané doby 
výpůjčky vrátit půjčiteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

2. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky vrátit půjčiteli pokud jej nepotřebuje nebo po splnění účelu 
vymezeném v čl. III. této smlouvy.  

 

3. Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky kdykoli v průběhu trvání této smlouvy, 
pokud jej vypůjčitel užívá v rozporu s touto smlouvou.  

 
4. O vrácení předmětu výpůjčky a o jeho stavu v okamžiku vrácení sepíší strany protokol, který 

podepíší zástupci obou stran. 
 

 



V. 

Ostatní ujednání 

  

1. Půjčitel k okamžiku podpisu této smlouvy předává předmět výpůjčky vypůjčiteli, včetně návodu 
v českém jazyce a související dokumentace týkající se užívání předmětu výpůjčky. Půjčitel je 
povinen po dobu výpůjčky udržovat předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k řádnému užívání 
a vyhovuje všem platným zákonům, předpisům a normám pro použití ve zdravotnictví v ČR - 
může být použit na pacientech. Obvyklé náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky nese 
vypůjčitel ze svého. 

 

2. Půjčitel se zavazuje, že předmět smlouvy předá vypůjčiteli k užívání včetně jeho uvedení do 
provozu nejpozději do pěti pracovních dnů od nabytí platnosti této smlouvy.  

 

3. Předmět výpůjčky byl před předáním vypůjčiteli vyzkoušen a vypůjčitel byl poučen o tom, jak 
má předmět výpůjčky řádně užívat. 

 
4. Podpisem této smlouvy vypůjčitel potvrzuje převzetí předmětu výpůjčky, a to včetně návodu na 

obsluhu. Vypůjčitel tímto prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy půjčitelem seznámen 
a poučen o pravidlech užívání předmětu výpůjčky. Vypůjčitel je povinen zajistit, aby každý, kdo 
bude předmět výpůjčky užívat, byl seznámen s návodem k jeho použití a související 
dokumentací a řídil se jím. 

 
 

5. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením. Po 
dobu výpůjčky předmětu výpůjčky odpovídá vypůjčitel za její veškerá poškození (i mechanická) 
příp. za její ztrátu či zničení a je povinen uhradit půjčiteli škodu v plné výši, a to rovněž i 
v případě, kdy nebude předmět výpůjčky užíván v souladu s návodem nebo technickými 
podmínkami od výrobce a dojde k poškození nebo zničení či dalším škodám. 

 
6. Vypůjčitel je povinen půjčiteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit, že došlo ke škodě na 

předmětu výpůjčky ve smyslu odst. 5 tohoto čl. V. 
 
 

7. Vypůjčitel není oprávněn provádět jakékoliv změny na předmětu výpůjčky či jakékoli opravy či 
úpravy. 

 
8. Způsobí-li škodu vada věci, kterou půjčitel zatajil, nahradí půjčitel škodu vypůjčiteli z toho 

vzniklou. 
 
 

9. Při potřebě mimořádných nákladů může vypůjčitel věc předat půjčiteli, aby je vynaložil sám. 
Nechce-li nebo nemůže-li půjčitel tak učinit a vynaloží-li mimořádné náklady v nezbytném 
rozsahu sám vypůjčitel, náleží mu náhrada jako nepřikázanému jednateli. 

 
 
 

10. Půjčitel se zavazuje na své náklady zajistit servis a případné revize předmětu výpůjčky 
v souladu s ustanovením hlavy IX zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích do  
72 hodin od nahlášení potřeby opravy vypůjčitelem. Vypůjčitel je povinen tento servis včas 
objednat u půjčitele a to formou objednávky na e-mailové adrese ……………..@mivamed.cz, 
případně na telefonním čísle ……………. Interval odborné údržby předmětu výpůjčky je 

mailto:mivamed@mivamed.cz


stanoven na jeden rok. Bezplatný servis se nevztahuje na případy, kdy závada na předmětu 
výpůjčky je způsobena vypůjčitelem či třetí osobou v důsledku porušení povinností vypůjčitele 
stanovených touto smlouvou. Za takové situace hradí veškeré náklady vypůjčitel. 

VI. 

Vrácení předmětu výpůjčky 

 

1. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky vrátit půjčiteli nejpozději do konce doby sjednané v čl. 
IV. této smlouvy ve stavu, v jakém jej převzal od půjčitele, s přihlédnutím k obvyklému 
opotřebení. O vrácení předmětu výpůjčky bude mezi smluvními stranami sepsán Podrobný 
obsah vypůjčeného přístroje s příslušenstvím, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její 
nedílnou součástí.  

2. Vypůjčitele se splněním této povinnosti, s tím, že ujednání o smluvní pokutě se nijak nedotýká 
nároku půjčitele na náhradu újmy v plné výši způsobené porušením povinnosti vypůjčitele 
zajištěné smluvní pokutou. Smluvní pokuta je splatná do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne doručení 
výzvy k její úhradě. 

VII. 

Registr smluv 

 

1. Vyplývá-li z obecně závazných právních předpisů povinnost tuto smlouvu uveřejnit, např. dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, či z 
jakéhokoli jiného právního předpisu, pak se vypůjčitel zavazuje tuto smlouvu po jejím podpisu 
ze strany obou smluvních stran zaslat správci registru smluv k uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě stanovené v 
obecně závazném právním předpise. Před uveřejněním smlouvy je vypůjčitel povinen 
znečitelnit údaj o celkové hodnotě předmětu výpůjčky (nyní upraveno v čl. II. této smlouvy) a 
kontaktní údaje pro servis a případné revize předmětu výpůjčky (nyní upraveno v článku V. 
odst. 10 této smlouvy) a případně se s půjčitelem dohodnout na rozsahu dalšího znečitelnění 
některých částí smlouvy, které nejsou určeny v souladu se zákonem k uveřejnění. Pokud by 
vypůjčitel nesplnil povinnost a nezajistil uveřejnění smlouvy nejpozději do 5 kalendářních dnů 
před koncem lhůty stanovené v obecně závazném právním předpise, zajistí uveřejnění 
smlouvy půjčitel. Smluvní strany se dále dohodly, že jsou po uveřejnění smlouvy oprávněny 
uveřejněnou smlouvu nebo metadata smlouvy opravit tak, aby byly splněny požadavky 
stanovené obecně závaznými právními předpisy vztahující se k uveřejnění smluv. Smluvní 
strany či každá ze smluvních stran samostatně jsou zároveň povinny provést dodatečné 
uveřejnění znečitelněných údajů, pokud jim bude tato povinnost uložena ze strany soudu či 
jiného příslušného orgánu veřejné moci.  

VIII. 

Obchodní tajemství 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že část smlouvy, článek II., článek III odst. 2 a článek V. odst. 10 
naplňuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění). 



IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení s platností originálu. 

 

3. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy je možné činit výlučně v písemné formě, podepsané 
osobami oprávněnými jednat za smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

  

4. Dle ujednání smluvních stran, jakákoli škoda ve smyslu § 2951 občanského zákoníku vzniklá 
půjčiteli v souvislosti s touto smlouvou bude půjčiteli uhrazena v penězích.  

 

5. Smluvní strany se dohodly na pravomoci soudů České republiky k projednání a rozhodnutí 
sporů a jiných právních věcí vyplývajících z právního vztahu touto smlouvou založeného, jakož 
i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících. 

 

6. Stane-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, případně nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotkne se tato neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost 
ustanovení ostatních. Smluvní strany v takovém případě vyvinou veškeré úsilí proto, aby vadné 
ustanovení nahradily ustanovením bezvadným, které se svým obsahem a účelem vadnému 
ustanovení nejvíce přibližuje. 

 

7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy či tuto smlouvu samotnou ve smyslu § 1895 a 
násl. občanského zákoníku nelze bez souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí osobu.  

 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena podle 
jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

10. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha: - příloha č. 1 - Podrobný obsah vypůjčeného 
přístroje s příslušenství 

    V Rychnově nad Kněžnou:       22.3.2021                                                     V Praze dne:   22.3.2021 

 

  Za vypůjčitele                                                                             Za půjčitele  

  Ing. Luboš Mottl                                                                          Michal Válka 

ředitel Nemocnice Rychnov nad Kněžnou,                                   jednatel společnosti MIVAMED s.r.o.  
člen správní rady Oblastní nemocnice Náchod, a.s. 



       

 

 

 

 

 

ZPĚT PŘEVZATO DNE: 

 

Převzal:                                                           Komplet:                                         Chybí: 

 

Předal: 

 

Příloha č. 1 

 

Podrobný obsah vypůjčeného přístroje s příslušenstvím 

1x systém čištění vzduchu Airborne 360, sn.: 02210074 

 


