
Smlouva o výpůjčce 

I. Smluvní strany

1. ROCHE s.r.o.
se sídlem 
jednající 

: Praha 7, Dukelských hrdinů č.p. 567, č. or. 52, PSČ 170 00 

:  

IČO : 49617052 

DIČ : CZ49617052 

( dále jen "půjčitel") 

2. NEMOCNICE Slanf
se sídlem : Slaný.Politických vězňů č.p. 576,PSČ 274 51 

jednající :  

IČO : 00875295 

DIČ : CZ00875295 

(dále jen "vypůjčitel") 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 659 a násl. Občanského zákoníku tuto smlouvu 
o výpůjčce.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek půjčitele, že v
ypůjčiteli předá bezúplatně do užíváni za 

účelem vyzkoušení na pracovišti lékařské zařízení cobas 6000 (care unit 150 v.č. 1224-11/c 
501, v.č. 1231-13/e 601, v.č. 2402-07) v hodnotě 3.500.000,- Kč vč. DPH, za podmínek dále 
stanovených. Půjčitel prohlašuje, že je vlastníkem výše uvedeného zařízení. 

III. Práva a povinnosti půjčitele

1. Půjčitel je povinen předat zařízení vypůjčiteli ve stavu způsobilém k řádnému užívání, a to
v sídle vypůjčitele spolu s prohlášením o shodě event. certifikátem CE, návodem na jeho
použití v českém jazyce a protokolem o zaškolení zdravotnického personálu. O předání

sepíší smluvní strany instalační protokol.

2. Půjčitel může požadovat vrácení zapůjčeného zařízení i před skončením smlm·ní doby
výpůjčky, pokud vypůjčitel zařízení užívá v rozporu se smluveným účelem dočasného
užívání nebo v rozporu s návodem na užívání zařízení.

c. ._ 



3. Půjčitel je povinen zajistit vypůjčiteli servis a pravidelné kontroly event. validace zařízení

v souladu se zákonem č.123/2000 Sb. v platném znění, na vlastní náklady po dobu
výpůjčky a to od doby uvedení do provozu s tím, že opravy zařízení budou prováděny dle

možností půjčitele v co nejkratší době.

4. Půjčitel má právo na provedení kontrol u vypůjčitele, a to za účelem provádění oprav na

zařízení vč. preventivních prohlídek a za účelem kontroly užívání zařízení vypůjčitelem.

5. Půjčitel se zavazuje, že vzhledem k bezúplatnému užívaní předmětu smlouvy nebude

docházet k úhradě výpůjčky jinou formou (např. odběr SZM, léku, služeb apod.).

IV. Práva a povinnosti vypůjčitele

1. Vypůjčitel se zavazuje, že zařízení bude umístěno v nemocnici ve Slaném, na Oddělení

klinické biochemie a hematologie, odpovědná osoba , a že je po

uplynutí stanoveného termínu vrátí půjčiteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Veškerá dokumentace k zapůjčenému přístroji bude uložena u odpovědné osoby.

Odpovědnost za dodržování bezúplatného uz1vam předmětu smlouvy tj. že nebude

docházet k úhradě výpůjčky jinou fom1ou (např. odběr SZM, léku, služeb apod.) má

odpovědná osoba.

V případě, že v dohodnutém termínu vypůjčitel zařízení nevrátí, zavazuje se, že zaplatí

půjčiteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny zapůjčeného zařízení za každý den prodlení

s jeho vrácením, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Vypůjčitel je povinen zařízení pečlivě opatrovat a dbát s přihlédnutím k jeho povaze

a svým možnostem, aby na něm nevznikla škoda.

3. Vypůjčitel se zavazuje, že zařízení bude užívat v souladu s návodem na jeho užívání, a že

o správném užívání poučí i své zaměstnance.

V. Doba trvání výpůjčky, předčasné ukončení

1. Tato smlouva o výpůjčce je uzavírána na dobu neurčitou a to ode dne podpisu oběma

smluvními stranami. Ukončena může být kteroukoliv ze smluvních stran výpovědí a to

formou doporučeného dopisu. Výpovědní lhůta je 2 měsíce a účinky výpovědi nastávají

dnem doručení výpovědi. K tomuto datu je vypůjčitel povinen vrátit zařízení půjčiteli ve
stavu, v jakém je převzal s přihlédnutí k obvyklému opotřebení, dle podmínek výše

stanovených, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Půjčitel je oprávněn smlouvu vypovědět s okamžitou platností pokud zjistí, že vypůjčitel

užívá zařízení v rozporu s instrukcemi a návodem (viz bod 2. čl. III. této smlouvy).



VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují. že práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí
Občanským zákoníkem.

2. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení. Smlouvu je možno měnit či dopl6ovat jen písemnými
dodatky, podepsanými oběmi smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a úči1mosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy .
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