
SMLOUVA O VÝPŮJČCE 

Univerzita Karlova 
veřejná vysoká škola podle z.č.111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění 
se s ídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 
ve věci součásti: 1. lékařs ká fakulta, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 
zastoupená: 1. l ékařskéfakulty 

IČ:00216208 DIČ:CZ00216208 
ID datové schránky: piyj9b4 
jako půjčitel

PO 505/S/22 

Univerzita Karlova 

Vytvořeno: 18.08.2022 v 12:49:00
Čj.: UKlLF/437901/2022

Č.dop.: 
Listů: 2 Příloh: 
Druh: Písemné
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se s ídlem: U Nemocnice 499/ 2, 128 08 Praha2 UKFLF10 0 3 6 419 4 0  
zastoupená: ředitelem 
IČ 00064165 
ID datové schránky: qyu26zz 
jako vypůjčitel

uzavřely dle ustanovení§ 2193 a násl. občans kého zákoníku tuto smlouvu o výpůjčce: 

Čl. I Předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je závazek půjčitele umožnit vypůjčiteli po doh odnutou dobu bezplatně užívat 

GASTROFIBEROSKOP GIF-E3, v. č. 2016257, i.č. OZ-18730/000, v pořizovací ceně Kč 260150,- včetně DPH, rok 
pořízeni 2020, dodavatel OLYMPUS (dále jen přístroj), pro potřeby společného pracoviště smluvních stran IV. Interní 
klinika, U Nemocnice 49912, Praha 2, (dále jen pracoviště), za podmínek dále stanovených.

2. 

1. 

2. 
3. 

Smluvní strany sed ohodly, že výše uvedený přístroj je p ůjčite! podle možností vypůjčitele opráv něn v místě taktéž používat 
Čl. li Práva a povinnosti půjčitele 

Půjčitel je ke dni nabytí účinnosti této smlouvy povinen předat přístroj dle čl. I. vyp�čiteli ve stavu způsobilém k řádnému
užívání, a to v místě jeho současného umíst ění na pracovišti. 
Půjčitel má nárok na vrácení vypůjčeného přístroje v místě předání.
Půjčitel může požadovat vrácení vypůjčeného př ístroje, pokud vypůjčitel užívá přístroj v rozporu se smluveným účelem
výpůjčky. 

Čl. Ill Práva a povinnosti vypůjčitele 
1. Vypůjčitel je povinen předmětný přís troj převzít v dohodnutém místě předání, pečlivě opatrovat ad bát s přihlédnutím k jeho

povaze, aby na něm nevznikla škoda. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Vypůjčitel není oprávněn poskytnout přístroj k užívání třetí osobě, ani ji nakumožnit jeho další užíván í. 
Vypůjčitel nese provozn í  náklady přístroje a zavazuje se zajišťovat na svůj účet jeho pravidelnou úd ržbu a veškeré opravy. 
Vypůjčitel musí dodržovat zvláštní právní předpisy, které upravují užívání a nakládání s přístrojem. 
Smluv n í  strany se dohodly, že pokud to je pro provoz přístroje nutné, spl ní vypůjčitel všechny povinnosti vyplývající ze zák. 
č. 263/2016 Sb., pro vlastníka tako

6. Osobou odpovědnou za přístrojje .
Čl. IV Doba výpůjčky 

1. Výpůjčka se s jednává na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měs íce, která počíná běžet od prvního dne kalendaního 
měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé straně. V případě, že důvodem výpovědi ze strany půjčitele
je užívání vypůjčeného přístroje v rozporu s účelem výpůjčky, nebo v rozporu s ust. čl. Ill odst. 2, zkracuje se výpovědní 
doba na 1 měs íc. 

2. Strany jsou oprávněny vypovědět smlouvu i bez udání důvodu. 
Čl. V Uveřejňovací doložka 

Smluvní strany jsou subjekty podle§ 2 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a na smlouvy j imi uzavírané se vztahlje 
povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podleto hoto zákona (dále jen uveřejnění). Smluvní strany konstatují, že tato 
smlouva podléhá povinnému uveřejnění. S výjimkou vyloučení údajů, které jsou předmětem ochrany osobních nebo jiných úd�ů 
podle z. č. 101/2000 Sb., v platném znění, bude smlouva zveřejněna v celém rozsahu. K uveřejnění této smlouvy se zavazuje 
půjčitel s tím, že n ebud e-1 i smlouva takto uveřejněna do 20 dní od jejího uzavření, uveřejní ji vypůjčitel. Smluvní strany sezava24í 
jednat tak, aby bez zbytečného odkladu byly vzájemně infom,ovány o uveřejnění smlouvy zas láním potvrzení správce Registru 
sch ránky smluvních stran vyplněním ID datové schránky v příslušné rubricemetadat záznamu v Registru smluv. 

Čl. VI Závěrečná ustanovení 
1. Právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se říd í příslušnými obecnými ustanoveními zák. č. 89/2012

Sb., občanský zákoník.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž vypůjčitel obdrží jedno a půjčitel dvě vyhotovení.
3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které obsahují dohodu o celém znění 

smlo uvya které jsou podepsaným oprávněnými osobami smluvních stran. Ke změnám smlouvy učiněným jinou, než takto 
sjednanou formou se na základě dohody smluvních stran nepřihlíží.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a úči nnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Seznam dodané tech niky 
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Název přístroje 

Výrobce 

Typ 

Výrobní číslo/a 

i.č.1.LFUK

Třída ZP1 

Instruktáž2 

PBTK3 

Validace 

Kalibrace 

E!ekttieká revize 

Tlaková revize 
plynové nádoby 

Kontrola naříz. 
výrobcem 

SEZNAM DODANÉ TECHNIKY (PRO 
, o v ,, 

VVPUJCNI SMLOUVU) 

Popis dodané techniky: 

Ga strofiberoskop 

Olympus 

GIF-E3 

2016257 

OZ-18730/000 

Ila 

DA/� N OA/0 N DA/ON 

Požadované opakované činnosti (uveďte „Ne" nebo požadovanou periodu) 

lx rok 

-

-

-

-

-

Dodáno na základě smlouvy/ objednávky: 

Datum převzetí: 

OA/0 N 

Za půjčitele (jméno, podpis, razítko) Za vypůjčitele (přejímajícího )Gméno, podpis, razítko) 
Datum vrácení: 

Za půjčitele (jméno, podpis, razítko) Za vypůjčitele (předávajícího) (jméno, podpis, razítko) 

1 Uveďte-.,není ZP" nebo příslušnou tříduZP-1, lla, llb, Ill, IVD.

2 Dle§ 41 zákona č.89/2021 Sb. nebo §61 zákona č. 268/2014 Sb., u zdravotnických prostředků, kde to stanovi I výrobce v ná1.0du 

k použití. 

3 Pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle požadavku výrobce a zákona č. 89/2021 Sb. nebo zákona č. 268/2014 Sb. 




