
 

 

SMLOUVA O VÝPŮJČCE 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, 

dle ustanovení §  2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
obchodní firma: 

Společnost                             Schubert CZ spol. s r.o. 
se sídlem:                                        Praha 5, Na Bělidle 995/8, PSČ 150 00. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 3974 
zastoupena :                                    PhDr. Arnoštem Sukem, MBA, prokuristou 

IČO :    416 94 783. 

DIČ :    CZ416 94 783. 

bankovní spojení:                            ČSOB Praha 1. 
číslo účtu:                                        300498293 / 0300 
 ( dále jen  půjčitel ) 

 

a 

 
Společnost:    Vojenská nemocnice Olomouc 

se sídlem:    Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc, Klášterní Hradisko 

zastoupená:    plk. gšt. MUDr. Martinem Svobodou, ředitelem 

IČ:     60800691 

DIČ:     CZ60800691 

( dále jako  vypůjčitel ) 

 
I. Předmět smlouvy a výpůjčky 

1. Předmětem smlouvy je dohoda smluvních stran na obsahu smlouvy o výpůjčce, na základě které 

půjčitel přenechá vypůjčiteli předmět výpůjčky k bezplatnému užívání na pracovišti vypůjčitele 

Vojenské nemocnice Olomouc.  

2. Půjčitel zapůjčuje předmětu výpůjčky, kterým je:  

3M Bair Hugger Therapy Temperature Management včetně příslušenství –  

BH Vozík k jednotce ( BH 750/775 ), viz. soupis v tabulce níže,  dále jen „předmět výpůjčky“.  

       Hodnota předmětu výpůjčky je: 63 069 Kč bez DPH 76 313,49 Kč s DPH .  

 
Pol. Kat.č. / Popis Sériové číslo / Lot ks  

1 775-29 179519 1  

 BH Bair Hugger 775 pro ohřev pacienta  

2 90090 138127 1  

 BH Vozík k jednotce ( BH 750/775 )  

3     

   

4     

   

5     

   

3. Předmět výpůjčky je ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb.,  o zdravotnických prostředcích, v platném 

znění, zdravotnickým prostředkem (součástí zdrav. prostředku).  

 

II. Účel výpůjčky 

1. Účelem výpůjčky je používání předmětu výpůjčky na pracovišti ARO vypůjčitele a ověřování jeho 

vlastností.  

2. Vypůjčitel se zavazuje, že předmět výpůjčky bude používat jen na označeném pracovišti  Vojenské 

nemocnice se sídlem Sušilovo nám. 1/5, 779 00 Olomouc, Klášterní Hradisko. 
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3. Půjčitel dopraví předmět výpůjčky do sídla vypůjčitele na vlastní náklad a po skončení účinností této 

smlouvy jej půjčitel na vlastní náklad odveze. Přístroj a jeho příslušenství, které je předmětem 

výpůjčky, budou opatřeny předepsanou dokumentací, návodem k použití v ČJ a prohlášením o shodě. 

4. Pověřený zástupce půjčitele přístroj a zapůjčované příslušenství předvede a seznámí s jeho obsluhou 

vypůjčitele. Dále zápisem potvrdí vypůjčiteli provedení zaškolení zaměstnanců vypůjčitele po jeho 

předání včetně příslušenství. 

5. Vypůjčitel pověřuje k převzetí a předání předmětu výpůjčky vedoucího zaměstnance pracoviště, spolu 

s vedoucím oddělení zdravotnické techniky nebo jími pověřené osoby. 

 

III. Doba výpůjčky 

1. Půjčitel přenechává předmět výpůjčky vypůjčiteli od 23.9.2021 do 15.10.2021. 

 

IV. Podmínky výpůjčky 

1. Výpůjčka je bezúplatná a vypůjčitel se zavazuje užívat předmět výpůjčky jen ke sjednanému účelu a 

nepřenechat předmět výpůjčky k užívání třetí osobě.  

2. Vypůjčitel je povinen užívat vypůjčený přístroj řádně tak, aby nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení 

nebo znehodnocení. Vypůjčitel je povinen chránit předmět výpůjčky před poškozením, odcizením nebo 

zničením. Vypůjčitel není oprávněn provádět na předmětu výpůjčky jakékoli úpravy nebo změny. 

3. Předmět výpůjčky je po celou dobu výpůjčky majetkem půjčitele a vztahují se na něj záruční podmínky 

v rozsahu shodném s podmínkami pro provoz BH Bair Hugger 775 pro ohřev pacienta a BH Vozík k 

jednotce ( BH 750/775 ) s příslušenstvím. Půjčitel se zavazuje, že po dobu zapůjčení přístroje zajistí 

bezplatný servis, opravy a validaci (BTK) přístroje, a to do 48 hodin od nahlášení potřeby opravy 

vypůjčitelem. 

4. Vypůjčitel nese odpovědnost za škody způsobené nesprávným užíváním, nepřiměřeným násilím či 

nadměrným opotřebením, tedy za škody nad rámec poskytnuté záruky, které nebudou výrobcem uznané 

jako opravy zdarma v záruční době. 

5. Vypůjčitel umožní půjčiteli provést kdykoli kontrolu předmětu výpůjčky i kontrolu užívání.  

 

V. Ostatní ujednání 

1. Smluvní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou formou dodatků, vzestupně číslovaných, 

potvrzených smluvními stranami.  

3. Výpůjčku lze ukončit odstoupením od smlouvy s okamžitou účinností pro porušení smluvních 

povinností stanovených pro užívání předmětu výpůjčky. 

4. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a každá strana 

obdrží po jednom podepsaném vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti po jejím podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabývá ke dni podpisu 

předávacího protokolu (Zápůjční list - příloha) a zápisu o zaškolení zaměstnanců vypůjčitele, není-li 

písemnou dohodou sjednán pozdější termín, nejpozději však dne 23.9.2021 

6. Obě strany prohlašují, že se seznámily s formulací smlouvy, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním 

a na důkaz toho smlouvu potvrzují svými podpisy. 

 

 

V Praze   dne 23.9.2021                              V Olomouci dne 23.9.2021   

půjčitel      vypůjčitel 

Schubert CZ spol. s r.o.                          Vojenská nemocnice Olomouc 

 

_______________________                                       _____________________________________________ 

PhDr. Arnošt Suk, MBA                              plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda  

Prokurista společnosti    (podpis)                                ředitel VN Olomouc  
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