
 

SMLOUVA O VÝPŮJČCE 
 

v souladu s ustanovením § 2193 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů („občanský zákoník“) 

 

Půjčitel: Ecolab Hygiene s. r.o., Hlinky 118, 603 00 Brno  

 IČO: 46995935, DIČ: CZ46995935, zaps. OR KOS Brno odd. C vl. 8962 

 Zastoupený: Mgr. Liborem Skřičkou, jednatelem společnosti   

 

Vypůjčitel: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE  a.s. 

  J.E.Purkyně 365 

  686 68, Uherské Hradiště 

IČ: 27660915 

DIČ: CZ27660915 
     

Půjčitel tímto přenechává vypůjčiteli do bezplatného, dočasného užívání následující zařízení: 

Název zařízení Číslo Cena 

bez DPH /ks 
 

Počet 
Cena 

bez DPH celkem 
Penguin 4U 3L + 1H XL417402170 3883,- 3 11 649 ,- Kč  

Penguin 4U 2L + 2H XL417402171 3883,- 1 3883,- Kč 

Penguin zásobník na 2l sáček XL415705932 870,- 6                      5220,- Kč  

Penguin zásobník na 5l kanystr XL417402433 670,- 13 8710,- Kč  

Penguin odkapávač XL417402427 214,- 4                       856 ,- Kč  

Penguin mini do dřezu XL419800566 1107,- 10 11 070 ,- Kč  

S 105 pěnovací zařízení s pistolí S0646009 18500,- 3                  55 500 ,- Kč  

Hadice modrá 20m XL415705616 4168,- 3 12 504 ,- Kč  

Ecodos L XL123753 9790,- 2                 19 580 ,- Kč  

Ecorinse L XL123755 7678,- 2 15 356 ,- Kč  

Maximum 2 010314 1290,- 32                 41 280 ,- Kč  

Celkem    185 608,- Kč 

 
Toto zařízení bude umístěno: Uherskohradišťská nemocnice - kuchyně, J.E.Purkyně 365, Uherské Hradiště  

 

Toto zařízení zůstává ve vlastnictví půjčitele a bude užíváno vypůjčitelem za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 

Obě smluvní strany jsou oprávněny vypovědět smlouvu, a to písemnou formou. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a začíná plynout dnem 

doručení výpovědi. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky v takovém případě vrátit půjčiteli, a to ve lhůtě do 1 měsíce od doručení 

výpovědi.  

 

Půjčitel se zavazuje: 

- přenechat vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém jeho řádnému užívání 

 

Vypůjčitel se zavazuje: 

- pečovat o vypůjčenou věc s péčí řádného hospodáře, zejména ji chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením 

- užívat vypůjčenou věc v souladu s jejím účelem a zejména se zavazuje respektovat veškeré pokyny, které jsou obsahem návodu 

k použití vypůjčené věci 

- umožnit půjčiteli nebo osobám pověřeným půjčitelem přístup do prostor, kde je vypůjčené zařízení umístěno 

- používat do vypůjčeného zařízení výhradně produkty distribuované půjčitelem tak, aby byla zajištěna jeho optimální funkce a 

současně bylo eliminováno riziko možných poškození  

- bez vědomí půjčitele neprovádět na zařízení jakékoliv technické úpravy nebo jiné změny 

- bez předchozího písemného souhlasu půjčitele nezměnit místo umístění zařízení 

- v případě ztráty, zničení či poškození zařízení uhradit půjčiteli škodu, rovnající se ceně předmětu výpůjčky uvedené v této 

smlouvě a nákladů na její montáž 

 

Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky třetí osobě. 

 

Tato smlouva je vystavená ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

                                              

 

 …………………….                           ………………………..                                   ………………………… 

 Datum                                                 Půjčitel                                                           Vypůjčitel 


