
 
 

S m l o u v a  o  v ý p ů j č c e  
 
 
 
Název / jméno: Becton Dickinson Czechia, s.r.o. 
se sídlem / bytem: Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 – Nusle 
zastoupena: Ing. Mgr. Tomášem Látalem, zmocněncem, na základě plné moci  
IČ: 25142135 
DIČ: CZ25142135   
zapsaný/á u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53145    
(dále jen půjčitel) 
 
a 

 
Fakultní Thomayerova nemocnice 

se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč 

jednající: Ing. Jiří Cairola, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR  

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043 

IČ: 00064190 

DIČ: CZ00064190 

číslo účtu: XXX 

(dále jen vypůjčitel) 
 

uzavírají podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve vztahu ke kupní smlouvě  

č. 61 / 2021 tuto smlouvu o výpůjčce: 

 

I. 
Tato smlouva se uzavírá jako smlouva vedlejší k hlavní smlouvě kupní v rámci zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Dodávky ZP - IVD - Kompletní dodávka hemokultivačních lahviček s automatickým 

hodnocením růstu mikroorganismů včetně zápůjčky zařízení“ vyhlášenou dne 9. 4. 2021. 

 

 

 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí movité věci, předmětu výpůjčky, půjčitelem k bezplatnému užívání 

vypůjčiteli a vznik práva vypůjčitele věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat v souladu s podmínkami  

ve smlouvě dále uvedenými.  

 

 

 

II. 

 

Předmětem výpůjčky jsou následující movité věci1: Hemokultivační analyzátor, tiskárna 

Název: BD Bactec FX 

typ: FX120 

výrobní číslo: FF2846, FF2847, FF2849 

 

Celková hodnota movitých věcí je 907.500,- Kč v souladu s evidencí majetku půjčitele. 

 

 

 

 

 

 
1 Specifikujte předmět tak, aby byl nezaměnitelný – výrobní číslo věci, hodnotu jednotlivé věci, atd. 



 

Půjčitel předá vypůjčiteli výše specifikovaný předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k řádnému užívání 

nejpozději do 2 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

  

Předmět výpůjčky bude užíván na mikrobiologickém oddělení. 

Předání bude potvrzeno předávacím protokolem, podepsaným oběma stranami (příloha č. 1)  

 

Pozn.  je třeba rozepsat všechny dílčí složky systému, např. řídící počítač, tiskárna, UPS apod. 
 

III. 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude platit hlavní smlouva kupní (na dodávky reagencií 
a spotřebního materiálu s postupným plněním), která je uzavírána současně s touto smlouvou 
o výpůjčce.  

2. Půjčitel může požádat o vrácení Předmětu výpůjčky před skončením stanovené doby užívání dle odst. 1. 
výše pouze v případě, že vypůjčitel užívá předmět výpůjčky v rozporu s účely stanovenými touto 
smlouvou, a nezjedná nápravu ani ve lhůtě 30 dní od doručení půjčitelovy písemné výzvy k nápravě 
závadného stavu. 

3. Vypůjčitel je oprávněn smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď je účinná dnem doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. 

4. Vypůjčitel není povinen následně, po skončení výpůjčky, předmět výpůjčky odkoupit. 

5. Vypůjčitel není povinen nahradit půjčiteli škodu na vypůjčené věci, která vznikla běžným opotřebením 
věci, a které nemohl dostupnými prostředky zabránit. Jeho odpovědnost za škodu je dána obecně 
závaznými právními předpisy. 

 

 

IV. 

 

1. Půjčitel se zavazuje bezplatně dodávat veškerý spotřební materiál a ostatní nutné příslušenství k provozu 

předmětu výpůjčky (s výjimkou reagencií a spotřebního materiálu uvedeného v kupní smlouvě), a to po 

celou dobu trvání výpůjčky. 

 

 

2.  Půjčitel se zavazuje dodat k předmětu výpůjčky: 

• návod k obsluze v českém jazyce,  

• 2x prohlášení o shodě, 

• 2x protokol o instruktáži obsluhy, 

• 2x protokoly o platných kontrolách (BTK, validace, kalibrace, úřední ověření, periodická měření) 

 

 

3. Půjčitel se zavazuje na předmětu výpůjčky po celou dobu trvání výpůjčky zdarma zajišťovat a provádět 

servis, opravy, revize, validace, zkoušky dlouhodobé stability (ZDS) a pravidelné bezpečnostně technické 

prohlídky (BTK): 

• podle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění 
 (pokud se uvedený zákon na předmět smlouvy vztahuje), 

• podle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon v platném znění  
 (pokud se uvedený zákon na předmět smlouvy vztahuje) 

• podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, 
  (pokud se uvedený zákon na předmět smlouvy vztahuje). 

 
4. Půjčitel provede školení obsluhy (instruktáž vybraných pracovníků uživatele), tj. prokazatelné sdělení všech 

potřebných znalostí pro bezpečné a odborné použití předmětu zápůjčky. Školení musí být provedeno ve 
smyslu zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění a z. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, v platném znění. Školení bude dokumentováno písemným protokolem, obsahujícím minimálně 
identifikaci školitele, prohlášení o jeho oprávnění pro školící činnost, identifikaci školených osob a rozsah 
školení. Školené osoby dosáhnou kvalifikace pro školení dalších pracovníků vypůjčitele v dané věci, tato 
skutečnost bude deklarována prohlášením, uvedeným v protokolu o zaškolení obsluhy každého zařízení 
ve znění: „Účastníci školení obsluhy zařízení jsou oprávněni ke školení dalších pracovníků vypůjčitele.“ 

 



5. Půjčitel a vypůjčitel se výslovně dohodli, že půjčitel bude k předmětu výpůjčky zajišťovat český hot-line 
24 hodin denně. Půjčitel je povinen nastoupit k odstranění závady do 6 hodin od nahlášení závady, pokud 
dodávané reagencie a PZT není možno použít v manuálním režimu, případně do 24 hodin od nahlášení 
závady v případě, že dodávané reagencie je možno použít v manuálním režimu a závadu odstranit 
nejpozději do dalších 8 hodin (tj. do 16 resp. 32 hodin od doby nahlášení vady) pokud se smluvní strany 
nedohodnou na náhradním řešení. V případě, že nebude možno zprovoznit zařízení v tomto časovém 
limitu a vypůjčitel nebude mít možnost řešit výpadek provozu náhradním způsobem v rámci své vlastní 
organizace, půjčitel vypůjčiteli do dalších 16 hod. zapůjčí a zprovozní náhradní zařízení, případně zajistí 
na své náklady provádění vyšetření v odpovídajícím rozsahu, kvalitě a časové dostupnosti u třetí strany. 

 
Pokud půjčitel pro vypůjčitele nezajistí náhradní provoz do 48 hod od vzniku poruchy žádným způsobem, 
je vypůjčitel oprávněn si vlastním jménem u třetí strany a na náklady půjčitele zajistit provádění vyšetření 
v odpovídajícím rozsahu. 
 
Závadu bude vypůjčitel půjčiteli ohlašovat telefonicky: +420 242 408 634. V případě nedodržení termínu 
k nástupu a odstranění vady je vypůjčitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní 
pokuty na účet půjčitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
 

 

V. 

 

Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této smlouvy, týkající se předmětu výpůjčky, pozbývají dnem 

účinnosti této smlouvy platnosti. 

 

VI. 

 

Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní 

vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V takovém případě povedou smluvní strany 

vzájemná jednání a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové 

části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

 

VII. 

 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí § 2193 a násl. občanského zákoníku, v platném 

znění. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

 

VIII. 

 

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

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 

3.     Případné spory stran budou řešeny u obecných soudů. 
 

 

 

 

V Praze dne 11.5.2021     V Praze dne 14.5.2021 

 

 

 Půjčitel:       Vypůjčitel:  

 

 

 

 

 ......................................................   …................................................................... 
Ing. Mgr. Tomáš Látal     Ing. Jiří Cairola 

zmocněnec, na základě plné moci   náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz 

 



Příloha č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 

Protokol o převzetí/vrácení výpůjčky ke smlouvě o výpůjčce  

 

č.: ………………….. ze dne …………………………… 

 

P
ře

v
z
e
tí

 

 

Název 

 

  

přístrojový zdravotnický prostředek nebo 

laboratorní technika  
 ANO   NE 

Výrobní číslo a typ (pokud je)   

Cena v Kč   

Datum převzetí  

Název půjčitele (razítko, jméno a podpis)  

Název oddělení vypůjčitele – odpovědný zástupce 

(razítko, jméno a podpis) 
 

Datum ukončení výpůjčky (viz. smlouva)   

Návod v ČJ  

P
Z

P
 a

 L
T

 (
v

ž
d

y
 p

ří
to

m
n

o
s

t 

te
c

h
n

ik
a

 O
P

T
) 

Prohlášení o shodě (2x)  

bez těchto dokumentů nelze 

předmět výpůjčky převzít 

Protokoly o BTK, validacích a periodických 

měření (2x) 

(prvotní nebo poslední platné dokumenty)  

 

Protokol o instruktáži obsluhy (2x)  

 

Další předávané doklady 
 



 

 

 

 

OPT vypůjčitele (jméno a podpis)  

V
rá

c
e
n

í 

 

 

Stav PZP v době vrácení půjčiteli 

 

 

 

 

Datum vrácení:  

Název půjčitele (razítko, jméno a podpis):  

Název oddělení vypůjčitele – odpovědný zástupce 

(razítko, jméno a podpis) 
 

 
 


