
SMLOUVA O VÝPŮJČCE
č. 2108027

Smluvní strany:

B. Braun Medical s. r. o.
se sídlem: V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
10:48586285
DIČ: CZ48586285

již zastupuje
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka

Bankovní spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. účtu: 515293009/2700 ' -------
(dále jen "půjéitel")

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava
IČ:00843989
DIČ: CZ00843989

jednající: 

bankovní spojeni: Česká národní banka; č. u: 66332761/0710
zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25. 11. 90

(dále jen "vypůjčitel")

vzledem..ktomu' že dosPěly_, k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených
skutečnostech, se rozhodly uzavřít v souladu s § 2193 a naši. zákona č.'89/2Ó12 Šb^
občanského zákoníku, v platném znění, tuto smlouvu o vvDŮičce'ťdále ~i~f
"smlouva"):

1.1

1. Předmět smlouvy

Půjéitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli k bezplatnému dočasnému
uživán de podmínek této smlouvy tento předmět výpůjčky: Přistroj pro
domácí dialýzu physidia IVIonitor'S3 (kat. čislo PHÝ-CC39)"a-'Jeho
příslušenství v hodnotě 684 000,00 Kč bez DPH (21%), sériové čisto KC1195',
příslušenství: ' ' -. -.. -.. --,

PHY-CD40
Stojan pro laktátové vaky LMW
Pacientská karta Pjiysidia^

(dále jen "předmět výpůjčky").



2. Doba trvání a místo předáni a převzetí výpůjčky

2. 1 Vypůjčitel je oprávněn na základě této smlouvy užívat předmět výpůjčky
v trváni jednoho roku od podpisu této smlouvy.

2.2 Půjčitel předá vypůjčiteli předmět výpůjčky v sídle vypůjčitele na základě
předávacího protokolu, v terminu dle vzájemné dohody smluvních stran,
stejným způsobem bude předmět výpůjčky vrácen.

3. Práva a povinnosti půjčitele

3. 1 Půjčitel je povinen předat vypůjéiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém
radnému užíváni.

3. 2 Před předáním předmětu výpůjčky je půjčitel povinen zajistit zaškolení, nebo
instruktáž vypůjčitele v souladu s platnými právními předpisy upravujlcimi
oblast zdravotnických prostředků a seznámit vypůjčitele s požadavky na
pravidelnou běžnou údržbu předmětu výpůjčky. Součásti předáni předmětu
výpůjčky je i instalace předmětu výpůjčky a předání dokumentace, zejména
návodu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě. O instruktáži, nebo
zaškoleni příslušných zaměstnanců vypůjčitele bude proveden písemný
záznam, který bude připojen k dokumentaci předmětu výpůjčky. Při požadavku
pacienta, který bude přístroje využívat ve svém domácím prostředí, zavazuje
se půjčitel provést jeho případné technické proškoleni a být nápomocen
s instalaci v domácím prostředí pacienta.

3. 3 Půjčitel je povinen uplatnit svá případná práva do tří měsíců od vráceni
předmětu výpůjčky, jinak je soud dle § 2200 občanského zákoníku nepřizná,
namitne-li druhá strana opožděné uplatnění práva.

3. 4 Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky splňuje požadavky stanovené
platnými právními předpisy a je způsobilý k použiti při poskytováni zdravotních
služeb.

3. 5 Půjčitel má právo na provedení kontrol u vypůjčitele, a to za účelem provádění
oprav na přístroji ve. preventivních prohlídek a za účelem kontroly užíváni
přístroje vypůjčitelem. Pokud je přístroj v domácím užívání pacienta, pak po
dohodě s pacientem, připadne i mimo prostory vypůjčitele.

3.6 Půjčitel je povinen zajistit vypůjčiteli nezbytný servis a pravidelné kontroly
event. validace přístroje v souladu s platnými právními předpisy upravujicimi
oblast zdravotnických prostředků na vlastni náklady po dobu výpůjčky, a to od
doby uvedeni do provozu, přičemž že opravy přístroje budou prováděny dle
možnosti půjčitele v co nejkratší době. Pokud však závadu na předmětu
výpůjčky způsobil vypůjĎitel, hradí veškeré náklady spojené s opravou
přístroje vypůjčitel.

4. Práva a povinnosti vypůjčitele

4. 1 Vypůjčitel je oprávněn předmět výpůjčky použit pro Dialyzaéni a nefrologické
centrum, Vypůjčitel je oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užíváni třetí
osobě (pacientovi) pro domácí dialýzu.



4. 2 Vypůjéitel je povinen předmět výpůjčky řádně užívat, chránit jej před
poškozením, ztrátou či zničením.

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

Vypůjčjtel je povinen předmět výpůjčky vrátit půjéiteli ve stavu, v Jakém jej
převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Pokud vypůjčitel nebude předmět výpůjčky potřebovat pro účely poskytování
zdray°.tr"^h služeb svým pacientům, zavazuje se předmět výpůjčky vrátit
pújčitelL Posouzeni potřebnosti předmětu výpůjčky dle předcházející věty
tohoto odstavce Je výlučně na uvážení vypůjčitele.

V^případě, že vypůjčitel vřaď předmět výpůjčky Jinak než v neporušeném
S-I/°I1. r":°balu' iePovinen zajistit, aby byl předmět výpůjĎky
dekontaminován, vyčištěn v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví

republiky č. 306/2012 Sb., o podmínkách vzniku a šířeni infekčních
onemocněni v^znénl pozdějších předpisů a aby byla zachována v plném
rozsahu jeho funkčnost. Předmět výpůjčky určen k'jednorázovému použiti,
nesmí být vrácen, pokud byl použit na pacientovi.

Vypůjcitel Je povinen neprodleně písemně informovat půjčitele o všech
skutečnostech ovlivňujících provoz předmětu výpůjčky a vést o všech
techmckych. .problérne<::h-.Přeclmětu "ypůjcky záznamy. V okamžiku,"kdy
^p.?_jčitel. zj'st''že predmět yypůjčkyneni k řádnému používání způsobilý, je
p°.vmel'',, ieho, provoz Přerušit vypůjcitel je povinen oznámit pujčiteli'bez
zbytečného odkladu potřeby veškerých oprav předmětu výpůjčky.

"JLSthLvyp?J.čitel ,po radném P.ředáni Předmětu výpůjčky, že předmět výpůjčky
T-?-. Ya_^' kterebrani ieho radnému užíváni, je oprávněn od této smlouvy
odstoupit. V^ takovém případě je půjčitel povinen poskytnout vypůjčiteíi
veškerou potřebnou součinnost.

yy-p-^'^L. S?. _ t:ou,t? smlouvou zavazuje nezajišťovat servis a opravy
prostřednictvím jiného subjektu, než prostřednictvím půjčitele. Při porušen'í
tohoto ustanoveni je povinen náklady na servis či opravy hradit ze svého a
odpovídá za případnou škodu, která by tímto na předmětu výpůjčky vznikla.

Vypůjčitel je povinen uplatnit svá případná práva do tří měsíců od vráceni
predmětu výpujčky'Jinak je. soud dte § 2200 občanského zákoníku nepřizná,
namitne-li druhá strana opožděné uplatněni práva.

5. Důvěrnost

Vypůjčitel není oprávněn zpřístupňovat třetím osobám informace obsažené v
této smlouvě a informace, které se dozví v souvislosti s plněním této smkiuvy.
Povinnost uvedená v odst. 5. 1 neplatí v případě, že vypůjčitel obdrží ke
?ínstup_nění. informaci souhlas půjčitele nebo že je takové zpřístupněn"!
informaci vyžadováno platnými právními předpisy.



6. Ukončení smlouvy

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

Kterákoli smluvní strana je oprávněna smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou
1 měsíce, jež počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujiciho po
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Půjčitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že vypůjčitel neužívá
předmět výpůjčky řádně nebo v případě, že vypůjĎitel poruší svou povinnost
v odst. 6 této smlouvy.

Půjčitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že vypůjčitel neplní řádně
a včas svůj závazek vzniklý z jiné smlouvy uzavřené s půjčitelem, zejména je-
li vypůjĎitel v prodlení s úhradou svého peněžitého závazku o vice než 30 dnů;
§1913 občanského zákoníku, který stanoví, že "Jedna strana nemůže odepřít
plněni ani odstoupit od smlouvy proto, ze dluh druhé strany vzniklý z jiného právního
důvodu nebyl splněn řádně a včas. " se tedy v tomto případě neuplatni.

Odstoupeni je účinné dnem doručeni písemného oznámeni o odstoupeni
a vypůjčitel je v takovém případě povinen předmět výpůjčky vrátit nejpozději
do dvou pracovních dnů a uhradit půjčiteli přiměřené náklady na dopravu
spojenou s odvozem předmětu výpůjčky.

7. Závérečná ujednáni

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti dnem zveřejněni dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejněni smlouvy zajisti vypůjčitel.

7.2 Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originálu.

7. 3 Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran. Ke změně této
smlouvy může dojit pouze písemně. Neni-li dodržena písemná forma dle
tohoto ustanoveni, je právní jednáni neplatné. Smluvní strany nejsou vázány
právním jednáním, u něhož nebyla dodržena smluvená písemná forma.

7.4 Pokud v souvislosti s touto smlouvou jedna smluvní strana učiní nabídku,
nepovažuje se za její přijeti odpověď s dodatkem, odchylkou, výhradou či
jiným omezením (dále jen "odchylka"), byť tato odchylka nemění podstatné
nabídku. Odpověď s odchylkou se považuje vždy za novou nabídku; § 1740
odst. 3 občanského zákoníku se tedy nepoužije.

7. 5 Smluvní strany se dohodly, že půjčitel není oprávněn jakékoliv pohledávky
vzniklé v souvislosti s uzavřením této smlouvy postoupit na třetí osobu. Tento
zákaz se vztahuje rovněž na zastavení pohledávek za vypůjčitelem či jejich
zatíženi.

7.6 Tam, kde smlouva nestanoví jinak, použije se pro posuzováni prav a
povinností smluvních stran občanský zákoník v platném zněni.

7. 7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem, který je
projevem jejich pravé a svobodné vůle souhlasí a na důkaz toho, že není



uzavíraná za nápadně nevýhodných podmínek, ji stvrzují vlastnoručními
podpisy.

V Praze dne V Ostravě dne

B. Braun Medical s. r.o. Fakultní nemocnice Ostrava

Schválil

ovz




