
S m l o u v a   o   v ý p ů j č c e 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1.  RADIOMETER s.r.o. 
Adresa: Křenova 3, 162 00 Praha 6 
IČ:  28450817 
DIČ: CZ28450817 
Bankovní spojení: Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 
Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142435 
Zastoupena: Ing. Zdeňkem Holečkem, jednatelem 
(dále jen půjčitel) 

a 
 
2. Vsetínská nemocnice a.s. 
Adresa: Nemocniční 955, 755 01  Vsetín   
IČ: 26871068   
DIČ: CZ26871068 
Bankovní spojení: UniCredit Bank  
Číslo účtu: xxxxxxxxxx 
Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2946 
Zastoupena: MUDr. Radomírem Maráčkem, předsedou představenstva 
 Ing. Věrou Prouskovou, MBA, místopředsedkyní představenstva 
 (dále jen vypůjčitel) 
 
uzavírají podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších změn a doplnění, následující smlouvu o výpůjčce. 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
Půjčitel na základě této smlouvy předává vypůjčiteli do bezplatného užívání níže 
uvedenou přístrojovou techniku a její příslušenství v celkové hodnotě 800 000 Kč bez 
DPH, která nadále zůstává majetkem půjčitele. 
 
Položka-název Počet ks      Oddělení    Výrobní číslo   . 
ABL 825 FLEX      1 OKBH              754R2467N0007 
 
 
Přístroj bude sloužit k monitorování pacientů v kritických stavech na uvedených 
odděleních. 
 

III. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Půjčitel se zavazuje: 

a) předat vypůjčitelovi výše uvedenou přístrojovou techniku a její příslušenství ve 
stavu způsobilém k řádnému užívání, 

b) provést na své náklady instalaci a řádné zaškolení obsluhy, 
c) dodat k předmětu výpůjčky návod k obsluze v českém jazyce a prohlášení o 

shodě, 
d) zajišťovat na své náklady veškerý spotřební materiál nutný k provozu 

analyzátorů doporučený výrobcem, servisní služby a opravy včetně 
preventivních prohlídek doporučených výrobcem, a to do 24 hodin od 
nahlášení závady půjčiteli,  



e) provádět na své náklady neprodleně veškerou aktualizaci softwarového 
vybavení přístroje, 

f) po ukončení výpůjčky v případě zájmu vypůjčiteli tuto smlouvu prodloužit 
formou dodatku (viz IV. / c), d)), 

g) po ukončení výpůjčky provést na své náklady odinstalování výše uvedené 
přístrojové techniky a její příslušenství. 
 
 

2. Vypůjčitel se zavazuje: 
a) užívat výše uvedenou přístrojovou techniku a její příslušenství řádně, dle 

příslušných návodů k obsluze a pravidel určených půjčitelem, k účelu 
stanovenému v této dohodě a chránit ji před poškozením a zcizením, 

b) zajistit její obsluhu výhradně zaškoleným personálem, 
c) neprovádět bez výslovného souhlasu půjčitele žádné zásahy do vnější a vnitřní 

konstrukce zapůjčených přístrojů a softwarového vybavení, 
d) udržovat svěřenou přístrojovou techniku v čistotě a dbát na její běžnou údržbu 

včetně preventivních prohlídek 
e) Vypůjčitel bude pro provoz movité věci podle článku I. této smlouvy a 

provádění testů používat výhradně spotřební materiál dodávaný a doporučený 
půjčitelem. 

f) Vypůjčitel se zavazuje umožnit půjčiteli vstup na svoje pracoviště za účelem 
kontroly, zda je movitá věc podle článku I. této smlouvy užívána v souladu 
s doporučeními uvedenými v rozsahu uživatelského manuálu výrobce. 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

a) Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi 
oběma stranami ust. § 2193 a následující. Občanského zákoníku v platném 
znění. 

b) hmotnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením ujednání odst. 2., 
článku III. této smlouvy nese plně vypůjčitel, 

c) tato smlouva se vypracovává ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou 
smluvní stranu, a lze ji měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

d) tato smlouva se uzavírá na dobu 48 měsíců a nabývá platnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami, 

e) smlouvu je možné vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě kteroukoliv ze 
smluvních stran a to bez udání důvodů, s tím, že výpovědní lhůta začne 
plynout následujícím měsícem po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 
druhé straně.  

 
 
V Praze dne:  Ve Vsetíně dne: 
 
Půjčitel: Vypůjčitel: 
 
 
 
  
................................... ..................................... 
RADIOMETER s.r.o. Vsetínská nemocnice a.s. 
Ing. Zdeněk Holeček 
jednatel  
 . 
 
 


