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Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
MUDr. Lukášem Velevem, MHA - ředitelem

II.
Předmět

1. Půjčitel přenechává vypůjčiteli k bezplatnému užívání:
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S příslušenstvím:

Kč včetně DPH.
2. Půjčitel přenechává předmět vypůjčiteli zdarma ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a 

současně prohlašuje, že jeho stav odpovídá příslušným předpisům a že výrobce vydal prohlášení o 
shodě k předmětu v souladu s českými právními předpisy.

3. Půjčitel provede zaškolení obsluhujícího personálu a předá návod k obsluze v českém jazyce.

V celkové hodnotě

III.
Doba trvání výpůjčky

2/. JLProtokol o výpůjčce se uzavírá na dobu od 
V případě, že by vypůjčitel užíval přístroj v rozporu s protokolem, je půjčitel oprávněn požadovat jeho 
vrácení i před skončením doby stanovené v předcházejícím odstavci tohoto článku.

201?2017 do

IV.
Podmínky užívání

1. Vypůjčitel podpisem tohoto protokolu potvrzuje, že převzal od půjčitele předmět protokolu ve stavu 
způsobilém k obvyklému užívání a zavazuje se ho řádně užívat a chránit před odcizením, 
poškozením a znehodnocením. Odpovídá za škodu způsobenou půjčiteli nesplněním této 
povinnosti.

2. Vypůjčitel je povinen uvedený předmět .výpůjčky užívat v souladu s,návodem kjebo obsluze 
výhradně pro potřeby oddělení: kontaktní osoba: .... kontakt:



3. Vypůjčitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu půjčitele přenechat předmět další osobě.
4. Půjčitel provede případný záruční servis v průběhu výpůjčky na své náklady
5. Vypůjčitel se zavazuje nahlásit případné poškození či závadu neprodleně půjčiteli.
6. Vypůjčitel se zavazuje hradit vlastní náklady spojené s provozem předmětu (desinfekce, ...)
7. Vypůjčitel se zavazuje vrátit půjčiteli předmět v nepoškozeném a čistém stavu tak, aby mohl být 

používán příp. dalším vypůjčitelem.
V.

Závěrečná ustanovení

1. Protokol nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
2. Jakákoliv změna protokolu je možná pouze písemně, za vzájemného souhlasu obou stran.
3. Protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží 

po jednom výtisku.
4. Účastníci si tento protokol přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že obsahuje jejich 

pravou a svobodnou vůli, připojují své podpisy.

IZa půjčitele předal: Za vypůjčitele převzal:

V Jihlavě

POTVRZENÍ 
o vrácení zařízeni

Zařízení bylo dnešního dne vráceno bez poškození a se všemi zapůjčenými komponenty.

Za půjčitele převzal: Michal Kokeš Za vypůjčitele předal:

V Dne:

Poznámka o stavu vráceného zboží: 
Bez závad / závady:


