
SMLOUVA O VÝPŮJČCE
č.08002021

(uzavřená podle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Plzeňský kraj
se sídlem: Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 70890366
k podpisu smlouvy oprávněn: Mgr. Jiří Leščinský, ředitel Krajského úřadu

Plzeňského kraje, v souladu s usnesením Rady
Plzeňského kraje č. 439/21 ze dne 22. 3. 2021

kontaktní osoba: Jana Aloyová, informatik

jako půjčitel na straně jedné
(dále také jen „půjčitel")

a

Rokycanská nemocnice, a.s.
se sídlem: Voldušská 750, 337 01 Rokycany
IČO: 26360900
k podpisu smlouvy oprávněn: Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva

a Ing. Michal Filař, místopředseda představenstva
kontaktní osoba: Ing. Petr Vurm, vedoucí IT oddělení, Centrum

sdílených služeb

jako vypůjčitel na straně druhé
(dále také jen „vypůjčitel")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto smlouvu o výpůjčce:

Předmět a účel výpůjčky
1. Rokycanská nemocnice, a.s., se zavázala, že pro Plzeňský kraj zajistí zřízení

a provozování velkokapacitního očkovacího místa k zajištění očkování proti
onemocnění COVID-19 v areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického,
Plzeň, Vejprnická 56 (dále také jen „velkokapacitní očkovací místo"). Plzeňský kraj
se zavázal, že Rokycanská nemocnici, a.s., bezplatně poskytne za tímto účelem
IT vybavení.

2. Předmětem výpůjčky je níže specifikované IT vybavení určené pro účely zřízení
a provozování velkokapacitního očkovacího místa.
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3. Specifikace předmětu výpůjčky:

Druh Typ Výrobce Výrobní / inventární číslo
počítač* VX4660G Acer DTVR0EC0189430138D9600
počítač VX4660G Acer DTVR0EC0189430138B9600
počítač VX4660G Acer DTVR0EC0189430137F9600
počítač VX4660G Acer DTVR0EC018943013879600
počítač VX4660G Acer DTVR0EC0189430138A9600
počítač VX4660G Acer DTVR0EC01893101 B9D9600
počítač VX4660G Acer DTVR0EC01893101BAA9600
počítač VX4660G Acer DTVR0EC01893101B9C9600
počítač VX4660G Acer DTVR0EC018943013819600
počítač VX4660G Acer DTVR0EC018943013899600
počítač VX4660G Acer DTVR0EC01893101BAF9600
počítač VX4660G Acer DTVR0EC01893101B959600
počítač VX4660G Acer DTVR0EC0189430138C9600
počítač VX4660G Acer DTVR0EC018943013869600
počítač VX4660G Acer DTVR0EC018943013839600
počítač VX4660G Acer DTVR0EC01893101B8D9600
počítač VX4660G Acer DTVR0EC01893101BA09600
počítač VX4660G Acer DTVR0EC01893101BA89600
počítač VX4660G Acer DTVR0EC0189430137E9600
počítač VX4660G Acer DTVR0EC0189430138E9600
monitor B247YB Acer MMTCMEE0059270BD7A4205
monitor B247YB Acer MMTCMEE0059270BD7D4205
monitor B247YB Acer MMTCMEE005930149194205
monitor B247YB Acer MMTFJEE003946060352410
monitor B247YB Acer MMTFJEE0039460602F2410
monitor B247YB Acer MMTFJEE003946060302410
monitor B247YB Acer MMTFJEE003946060272410
monitor B247YB Acer MMTFJEE0039460605F2410
monitor B247YB Acer MMTFJEE0039460602C2410
monitor B247YB Acer MMTFJEE003946060312410
monitor B247YB Acer MMTFJEE003946060262410
monitor B247YB Acer MMTFJEE003946060242410
monitor B247YB Acer MMTFJEE003946060282410
monitor B247YB Acer MMTFJEE0039460603C2410
monitor B247YB Acer MMTFJEE0039460602E2410
monitor B247YB Acer MMTFJEE003946060342410
monitor B247YB Acer MMTFJEE0039460602D2410
monitor B247YB Acer MMTFJEE003946060612410
monitor B247YB Acer MMTFJEE003946060332410
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monitor B247YB Acer MMTFJEE003946060322410
Color LaserJet Pro MFP

kopírka M479fdn HP CNBMM6NBFP
Color LaserJet Pro MFP

kopírka M479fdn HP CNBMM6NBDH
Aktivní
prvek R11e-LTE6 mkrotik AE3903919421
Aktivní JETStream 8-Port TL-
prvek SG3210 TP-LINK 213A053000375
Aktivní JETStream 24-Port TL-
prvek SG3224 TP-LINK 2151648000595
Aktivní JETStream 24-PortTL-
prvek SG3224 TP-LINK 2151648000601
Aktivní JETStream 24-PortTL-
prvek SG3224 TP-LINK 2151648000603
počítač Optiplex micro 3040 Dell 7F45XD2
televize TX-65C320E Panasonic 16778
nástěnný
držák TV 10417

* Pozn.: počítače Acer jsou vybaveny operačním systémem Microsoft® Windows 10 Pro CZ
a příslušenstvím (klávesnice a myš)
4. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky je v řádném technickém stavu (s výjimkou

televizoru Panasonic se jedná o nově pořízené věci) a že mu nejsou známy žádné
závady, které by bránily řádnému užívání.

II.
Doba užívání

1. Předmět výpůjčky byl vypůjčiteli fyzicky předán před podpisem této smlouvy, a to
ve stavu způsobilém k řádnému užívání, což vypůjčitel stvrzuje podpisem této
smlouvy.

2. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou, a to do doby ukončení činnosti
velkokapacitního očkovacího místa.

3. Tuto smlouvu může vypovědět kterýkoliv z účastníků smlouvy. Výpovědní lhůta činí
jeden měsíc a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž
byla výpověď doručena druhému účastníkovi.

4. Vypůjčitel je oprávněn předmět výpůjčky vrátit, jakmile jej nepotřebuje.
5. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky vrátit nejpozději do 30 dnů ode dne

ukončení činnosti velkokapacitního očkovacího místa, a to v takovém stavu,
v jakém byla v době, kdy ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při
řádném užívání.

6. Půjčitel může požádat o vrácení věci kdykoliv, jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně
nebo jestliže ji užívá v rozporu se sjednaným účelem, anebo jestliže užíváním
vzniká půjčiteli škoda nebo mu hrozí značná škoda.

7. Potřebuje-li půjčitel předmět výpůjčky nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl
při uzavření smlouvy předvídat, může se domáhat jeho předčasného vrácení.
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8. O vrácení předmětu výpůjčky bude vždy sepsán předávací protokol podepsaný
oběma smluvními stranami.

III.
Práva a povinnosti půjčitele

1. Touto smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky
a zavazuje se mu umožnit jeho bezplatné užívání.

2. Vypůjčitel je povinen okamžitě ohlásit půjčiteli jakékoliv poškození, závadu,
požadavek na záruční servis, zničení, odcizení či ztrátu předmětu výpůjčky, a to
elektronickou formou na adresu: Podpora.IT@plzensky-kraj.cz.

3. Vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli na základě žádosti kontrolu využívání
předmětu výpůjčky.

4. Vypůjčitel je povinen upozornit včas půjčitele na všechny skutečnosti ohrožující
jeho práva a oprávněné zájmy ve vztahu k předmětu výpůjčky.

IV.
Práva a povinnosti vypůjčitele

1. Vypůjčitel má právo předmět výpůjčky po dohodnutou dobu bezplatně užívat
k dohodnutému účelu.

2. Veškeré náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky nese vypůjčitel. Vypůjčitel
je povinen zajistit pravidelnou odbornou údržbu a opravy předmětu výpůjčky.

3. Vypůjčitel se zavazuje provádět na předmětu výpůjčky běžnou údržbu tak, aby
nedošlo k nadměrnému opotřebení.

4. Vypůjčitel je povinen používat předmět výpůjčky dle poučení půjčitele
a poskytovatele servisních služeb, nikoliv v nevhodném prostředí, v souladu
s návodem a s technickými parametry uvedenými v technické dokumentaci.

5. Vypůjčitel je povinen dostatečně chránit předmět výpůjčky před jakýmkoliv
poškozením, zničením, odcizením či ztrátou. Vypůjčitel se zavazuje pečovat o to,
aby na věci nevznikla škoda.

6. Vypůjčitel je povinen při instalaci programového vybavení, které není součástí
prvotní instalace, dodržovat příslušné právní předpisy, zejména zákon č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon).

7. Vypůjčitel nesmí přenechat věc k užívání jinému.
8. Vypůjčitel není oprávněn provádět na předmětu výpůjčky změny bez souhlasu

půjčitele.
9. Došlo-li k poškození nebo nadměrnému opotřebení předmětu výpůjčky v důsledku

jeho zneužití, odpovídá vypůjčitel i za škody způsobené osobami, kterým umožnil
k předmětu výpůjčky přístup.

VI.
Ustanovení závěrečná

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž půjčitel obdrží dvě a
vypůjčitel jedno vyhotovení.
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2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Plzeňský
kraj se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv nejpozději do 30 dnů od
jejího uzavření.

3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat na základě dohody smluvních stran pouze
formou písemných, vzestupně číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.

4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní
související se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

5. Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá za následek
neplatnost celé smlouvy.

6. Uzavření této smlouvy schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 439/21 ze
dne 22. 3. 2021.

7. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetly, s obsahem
souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné
vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho pod ni
připojují své podpisy.

V Rokycanech dne 3 1 -03-2021 V Plzni dne 3.1.-03-2021.

Půjčitel:

Rokycanská'ťrté'i?f0gfíice,a.s. Mgr. Jiří Leščinský
ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje

Rokycanská nemocnice, a.s.
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