
SMLOUVA O VÝPŮJČCE č. 22002842 
1. L I N E T spol. s r. o. 
se sídlem: 
jednající: 

 

IČO: 

Želevčice čp.5, 274 01 Slaný 
Ing. Tomáš Kolář, jednatel  
Ing. Jaroslav Chvojka, jednatel  
Ing. Pavel Chyňava, prokurista  
00507814 

DIČ: CZ00507814 
zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163 
Bankovní spojení: KB Kladno , pobočka Slanÿ č.ú. 58242141/0100 

dále též jen půjčitel na straně jedné 
 
 

a 
 

2. Nemocnice Ivančice 
Jednající: Nemocnice Ivančice 
Adresa: Široká 16, Ivančice PSČ: 664 91 

Telefon: 604302220 
Kontaktní osoba přebírající výpůjčku: Ing. Jaromír Hrubeš 
Telefon:  604302220 

dále též jen vypůjčitel na straně druhé 
 
 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2193 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, na základè úplného a 
vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních následující 

 
smlouvu o výpůjčce. 

 
I. 

 
Předmět výpůjčky 

 
Dnešního dne půjčila obchodní společnost L I N E T spol.s.r.o. vypůjčiteli dále uvedenou, individuálně určenou věc : 

 

Název Modelové číslo Výrobní číslo Množství MJ 
Gynekologické křeslo GRACIE 4BCGKBH-7P10702 3765 1 KS 
lůžko porodní AVE 2 4BCMPPBAP30015 0604 1 KS 
Pasivní matrace CliniCare 10, 200x86x14 4PPG211OOAS  1 KS 
Hrazda lakovaná 11011410B0000  1 KS 
Šedá plastová rukojet’ 4ROTGERSG700-2  1 KS 
Eleganza 2 1GRA6928-1634 20200274722 1 KS 

dále též jen „ věc „. 
 
 
 

Doba užívání 
1. Shora uvedené věci je vypůjčitel oprávněn bezplatně, v souladu s podmínkami této smlouvy užívat, a to po dobu určitou, tj. od 
27.10.2022 do 14.11.2022. 

 
 
 

Předání věci vypůjčiteli 
 

1. Vypůjčitel převzal věci od půjčitele v Nemocnice Ivančice, Široká 16, Ivančice před podpisem této smlouvy, ve stavu způsobilém k 
řádnému užívání. Věci byly půjčitelem vyčištěny a odzkoušeny, před vlastním prvním použití je vypůjčitel povinen věci vydezinfikovat. 



2. Podpisem této smlouvy vypůjčitel potvrzuje převzetí věci a seznámení se s jejím užíváním, návodem, který spolu s věcí od půjčitele v 
okamžiku převzetí věci rovněž přebírá. 

 

IV. 
 

Podmínky, účel užívání věci 

1. Vypůjčenou věc bude vypůjčitel užívat řádně, v souladu s účelem, ke kterému slouží na adrese: Široká 16, Ivančice, 664 
91. Určeny účel použití věci je uveden i v tzv. prohlášení o shodě, prohlašujícím shodu s nařízením vlády 336/2004 Sb. ve smyslu 
znění pozdějších změn a doplňků. 

2. Vypůjčitel je povinen zajistit, aby každý, kdo bude věc užívat, byl seznámen s návodem k použití věci a řídil se jím. 

3. Vypůjčitel je povinen věc chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením. Po dobu výpůjčky věci odpovídá vypůjčitel za její veškerá 
poškození ( i mechanická ) příp. za její ztrátu a je povinen uhradit půjčiteli škodu ve výši odpovídající částce vypočtené 
odpovědným pracovníkem půjčitele. 
Pokud věc nebude užívána v souladu s návodem, provozními předpisy nebo technickými podmínkami výrobce a dojde 
k poškození nebo zničení či dalším škodám, je vypůjčitel povinen vzniklou škodu uhradit. 

4. Vypůjčitel je povinen půjčiteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit, že došlo ke škodě na věci, zejména k poškození příp. ztrátě 
věci. 

5. Není-li dohodnuto jinak, vypůjčitel nesmí přenechat věc k užívání na jiné oddělení než-li oddělení uvedené v čl. IV. bodu 1. 
této smlouvy a ani jiné třetí osobě. 

 
6. Vypůjčitel není oprávněn provádět jakékoliv změny na věci či její úpravy. 

 
 

 
Vrácení předmětu výpůjčky 

 
1. Vypůjčitel je povinen věc vrátit půjčiteli nejpozději do konce doby sjednané v čl. II. této smlouvy, v místě a na oddělení uvedeném 
v čl. IV. bodu 1 této smlouvy ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, vždy však nepoškozenou, 
omytou a vydezinfikovanou. 
V případě vzniklé škody bude tato půjčitelem do 14 dnů ode dne vrácení vyčíslena a vyúčtována vypůjčiteli, který se ji 
zavazuje ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení předmětného vyúčtování uhradit. 

2. Nebude-li předmět výpůjčky vrácen vypůjčiteli ve sjednaném termínu, je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z hodnoty vypůjčené věci(věcí). Hodnota vypůjčených věcí činí 800.000 CZK bez DPH. Za každý den prodlení vypůjčitele se 
splněním této povinnosti. Nárok půjčitele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu tím není dotčen. 

 
3. Nebude-li předmět výpůjčky vrácen vypůjčiteli omytý, vydezinfikovaný, je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 800 
Kč. Nárok půjčitele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu tím není dotčen. 

 
4. Půjčitel se zavazuje, že věc od vypůjčitele, po uplynutí doby jejího užívání dle této smlouvy, na své náklady a nebezpečí přepraví zpět 
do svého sídla. 

 
 

VI. 
 

Závěrečná ustanovení 
 

Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po vzájemné dohodě písemnými dodatky. Po jejich podpisu se stávají nedílnou součástí této 
smlouvy. Případné prodloužení doby výpůjčky je oprávněno za půjčitele dohodnout obchodní oddělení Linet spol. s r.o. 
Kontakt na obchodní oddělení: tel. 312 576 400, e-mail 'obchodcr@linet.cz'. Toto je oprávněno dohodnout i přesný termín odvozu a 
převzetí věcí při jejich vracení. 

Účastníci prohlašují, že si smlouvu o výpůjčce před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání 
podle jejich pravé a svobodné vůle, vážné, určité a srozumitelné, nikoliv v tísni a za nápadné nevýhodných podmínek. 



Autentičnost teto smlouvy potvrzuji svým podpisem. 
 
 
 

Přílohy : 
C.1 Přejímací protokol o předaní věci 
C.2 Protokol o vráceni předmětu výpůjčky 
Č.3 Návody na použiti 

 
Za půjčitele: Petra Čablikova 

V Želevčicích dne 21.10.2022       
 
 

 
 
 
 
 

Za vypůjčitele: Ing. Jaromír Hrubeš 

V Ivančicích 31.10.2022 
 

 
 

 

 

 


