
SMLOUVA O VÝPŮJČCE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU
podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

obchodní firma:
IČ:
DIČ:
se sídlem: 
zapsaná v OR u: 
zastoupena:

(dále jen „Půjčitel")

INLAB Medical s.r.o.
25775502
CZ25775502
Karmelitská 379/18,118 00 Praha 1 
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 69142 
panem Tomášem Vachtou, jednatelem

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
27256537 
CZ27256537
Vančurova 1548, 272 59 Kladno 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10020 
Ing. Jaromírem Burešem, předsedou představenstva 
Markétou Frohlichovou, místopředsedkyní představenstva 

osoba oprávněná ve věcech technických: ...... ....................... ....... ..........................

IC:
DIČ:
se sídlem: 
zapsaná v OR u: 
zastoupena:

(dále jen „Vypůjčitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen „smlouva"):

Článek I. Preambule
Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit 
závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.

Článek II. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je bezplatná výpůjčka zdravotnického prostředku:

. ........................................ ............ . . . ........ ............. .................... ........ . . ........................ ..................... 
.................. .........................................................................

který je ve výlučném vlastnictví Půjčitele (dále jen „Předmět výpůjčky").

2.2. Půjčitel se touto smlouvou zavazuje předat Vypůjčiteli do bezplatného užívání Předmět výpůjčky, a to ve 
stavu způsobilém k řádnému užívání a spolu s ním nezbytné doklady, zejména prohlášení o shodě a 
návod na obsluhu v českém jazyce, a to nejpozději do 30 dní po dni předání. Instalaci/montáž Předmětu 
výpůjčky a proškolení obsluhy Předmětu výpůjčky provede Půjčitel v den podle pokynu Vypůjčitele. O 
předání a převzetí Předmětu výpůjčky sepíší strany písemný protokol.

2.3. Předmět výpůjčky bude umístěn .... ....... ............................................

2.4. Hodnota Předmětu výpůjčky je 155.000,-Kč vč.DPH (DPH je 21%).



3.1. Půjčitel se zavazuje během výpůjční doby zajišťovat , odbornou údržbu (dále „servis"), opravy a 
bezpečnostně technické kontroly Předmětu výpůjčky osobou ktomu oprávněnou, a to v souladu 
s pokyny výrobce a právními předpisy, zejména se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických 
prostředcích, v platném znění (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.")- Servis a opravy budou prováděny na 
náklady Půjčitele, vyjma oprav vzniklých nesprávným zacházením a užíváním na straně Vypůjčitele. BTK a 
opravy vzniklé nesprávným zacházením budou prováděny na náklady Vypůjčitele na základě jeho 
objednávek a po schválení ceny nabídnuté Půjčitelem. Půjčitel se zavazuje odstranit vady a poruchy 
Předmětu výpůjčky nejpozději do 72 hodin od jejich nahlášení Vypůjčitelem, včetně případné dočasné 
výměny předmětu výpůjčky.

3.2. Půjčitel1

□ prohlašuje, že u Předmětu výpůjčky není stanoveno provádět instruktáže ve smyslu § 61 zákona 
č. 268/2014 Sb.

X se zavazuje provést bezplatně instruktáže ve smyslu § 61 zákona č. 268/2014 Sb.

3.3. Vypůjčitel je povinen chránit Předmět výpůjčky před ztrátou, poškozením nebo zničením.

3.4. Vypůjčitel se zavazuje Předmět výpůjčky užívat řádně a v souladu s touto smlouvou.

3.5. Vypůjčitel není oprávněn Předmět výpůjčky bez předchozího písemného souhlasu Půjčitele přenechat do 
užívání třetí osobě.

3.6. Vypůjčitel se zavazuje umožnit osobě pověřené Půjčitelem přístup k Předmětu výpůjčky a jeho kontrolu.

3.7. Smluvní strany berou na vědomí, že v paměti Předmětu výpůjčky mohou být ukládány osobní údaje 
pacientů Vypůjčitele, včetně údajů o jejich zdravotním stavu, a zavazují se k těmto údajům přistupovat 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Článek IV. Doba trvání a ukončení výpůjčky
4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4.2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí učiněnou kteroukoli ze 
smluvních stran a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet dnem následujícím 
po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

4.3. Místem vrácení Předmětu výpůjčky je místo uvedené v čl. 2.3. smlouvy. O vrácení Předmětu výpůjčky 
sepíší smluvní strany předávací protokol.

4.4. Před vrácením Předmětu výpůjčky Vypůjčitel odstraní veškeré osobní údaje z paměti Předmětu výpůjčky 
veškeré osobní údaje pacientů Vypůjčitele, přičemž tuto skutečnost stvrdí smluvní strany v předávacím 
protokolu.

1 Označit křížkem vybranou variantu.




