
DYNEX LabSolutions, s.r.o.
IČ 066 16 631, DIČ CZ 06616631
sídlem Senovážné náměstí978/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa l provozovna Buštěhrad, Lidická 977, PSČ 273 43
zapsaná v obchodním rejstříku sp. zn. C 285541vedená Městským soudem v Praze
zast. svou jednatelkou Ing. Zorou Hanzlíkovou
(dále jen ,,půjčitel")

a

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
lČ 008 39 205, DIČ CZ00839205
sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
zapsaná v obchodním rejstříku sp. zn. Pr 1258 vedená Krajským soudem v Brně
zast. svým ředitelem JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA
(dále jen ,,vypůjčitel")

spolu uzavřeli dne, měsíce a roku niže uvedeného
tuto

Smlouvu o výpůjčce
(dle ust. § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů)

Předmět smlouvy
1. půjčitel je výhradním vlastníkem přístroje BioRad CFX96, sestávajÍcÍho z komponent
1841100 C1000 Touch" Thermal Cycler, sériové číslo CT056663 a 1845097 CFX96" Optical
module, sériové číslo 785BR30515 včetně přís|ušenstvÍ 26636290 Leňovo ThinkPad E15 i3-
10110U/8GB/256GB SSD/integrated/15,6" FHD IPS matný/Win10PRO černý, sériové číslo
PF2Q16J7 a MG100113 Myš Logitech Wireless Mouse M185 modrá, (dále jen ,,předmět
výpůjčky").

2. půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky a zavazuje se mu
umožnit jeho bezplatné dočasné užívánÍ. O předáni předmětu výpůjčky byl vyhotoven a
smluvními stranami podepsán předávací protokol, součásti předání předmětu výpůjčky byl i
návod k použití.

3. Vypůjčitel nabývá právo předmět výpůjčky užívat ujednaným způsobem, v souladu
s předmětným návodem k použití.

Práva a povinnosti vypůjčitele
1. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky chránit před poškozením, ztrátou nebo
zničením.

2. Obvyklé náklady spojené s užívánhn předmětu výpůjčky nese vypůjčitel ze svého
(jedná se např. o spotřební materiál, náklady na el. energie, běžné čištěni přístroje apod.).

3. Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky přenechat jiné osobě, ani k němu zřídit
třetí osobě jakákoliv práva, bez předchozího písemného svoleni půjčitele.

Stránka 1 z 3



4. vypůjčitel nesmí předmět výpůjčky bez předchozího písemného souhlasu půjčitele
přestěhovat na jiné místo, než v jakém byl půjčitelem instalován. Předmět výpůjčky bude
půjčitelem instalován v sidle vypůjčitele.

5. vypůjčitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu půjčitele provádět jakékoliv
zásahy do softwaru předmětu výpůjčky, ani jakkoliv měnit jeho hardware.

6. vypůjčitel nese odpovědnost za všechny závady, poškození, ztráty nebo zničeni a jiné
újmy na předmětu výpůjčky způsobené na předmětu výpůjčky jeho užÍváním v rozporu
s účelem a podmínkami stanovenými touto smlouvou. Nadměrné opotřebeni se považuje za
poškozeni věci. Odpovědnost vypůjčitele se posuzuje podle obecných ustanovení o
odpovědnosti za škodu.

7. vypůjčitel se zavazuje po dobu trvání výpůjčky pro provoz předmětu výpůjčky
používat výhradně diagnostika a spotřební materiál dodaný půjčitelem, společnosti DYNEX
LabSolutions, s.r.o., 066 16 631.

1.
Práva a povinnosti půjčitele

půjčitel přenechal vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k užÍvání.

2. půjčitel seznámil před předáním předmětu výpůjčky vypůjčitele s tím, jak předmět
výpůjčky užívat, s návodem k použiti k předmětu výpůjčky i s případnými zvláštnostmi, které
je třeba při jeho uživánÍ dodržovat oproti obecně známým pravidlům. Smluvní strany toto
potvrzuji svým pod písem této smlouvy.

3. půjčitel provedl instalaci předmětu výpůjčky a zaškoleni obsluhy předmětu výpůjčky,
což smluvní strany potvrzují svým podpisem této smlouvy.

4. půjčitel je oprávněn označit předmět výpůjčky štítkem označujÍcÍm předmět výpůjčky
jako majetek půjčitele.

lV
Servis

1. půjčitel se zavazuje po dobu trvání výpůjčky provádět na své náklady servis předmětu
výpůjčky (s výjimkou případů, kdy bude potřeba servisního zásahu způsobena neodborným
nakládáním s předmětem výpůjčky nebo jeho užívánňn v rozporu s příslušným návodem
k použiti).

2. Požadavky na servisní zásah musí být vypůjčitelem bezodkladně uplatněny písemně
na adrese DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o., Lidická 977, Buštěhrad, PSČ 273 43 Či na
emailové adrese

3. Nástup servisního technika je garantován do 48 hodin od prokazatelného doručeni
objednávky servisního zásahu, do běhu této lhůty se nezapočÍtávajídny pracovního klidu.

V
Vrácení předmětu výpůjčky

1. vypůjčitel má právo vrátit předmět výpůjčky předčasně; kdyby z toho však vznikly
půjčiteli obtíže, nemůže předmět výpůjčky vrátit bez jeho souhlasu.

2. půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky v případě, že
vypůjčitel užije předmět výpůjčky v rozporu se smlouvou nebo jiným způsobem poruší své
povinnosti sjednané v této smlouvě nebo stanovené zákonem. V takovém případě je
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vypůjčitel povinen vrátit předmět výpůjčky do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy
vypůjčitele.

3. V případě vrácení věci k němu dojde v sIdle vypůjčitele. Vypůjčitel vráti předmět
výpůjčky ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, jinak je
povinen nahradit půjčiteli vzniklou Škodu.

VI
Závěrečná ustanovení

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

2. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou v délce 12 měsíců ode dne účinnosti této
smlouvy. Tato smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, a to i bez
uvedení důvodu. výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běžet první den kalendářního měsíce
nás|edujÍcÍho po měsíci, v němž bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno druhé smluvní

V

strane.

3. Záležitosti touto smlouvou blíže neupravené se řIdi platným právem České republiky,
zejména přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. Práva půjčitele a vypůjčitele musí být uplatněna do 3 měsíců od vrácení předmětu
výpůjčky, jinak je soud nepřizná, namítne-li druhá strana opožděné uplatněni práva.

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze datovanými, číslovanými a písemnými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá
ze stran obdrží po jejím podpisu po jednom vyhotovení.

7. Účastníci se seznámili s obsahem této smlouvy, zcela jí rozumí a prohlašují, že
odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

Vypůjčitel: půjčitel:
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Vyškov, piiip~áoľganizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

IČO' 00839205 DIČ: CZOO839205
tel,: 517315 195

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
JUDr. Zdeněk Horák, MBA
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DYNEX LabSolutions, s.r.o.
Ing. Zora Hanzliková - jednatelka
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