
Smlouva o výpůjčce 

I, Smluvní strany
BIOMEDICA ČS, s.r.o.

se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín 

zastoupená MUDr. Simonou Šmírovou, jednatelkou

společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn C-52908 

IČ: 46342907 

DIČ: CZ46342907

(dále jen „půjčitel“)

a

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč

jednající:1 MUDr. Aleš Herman, Ph.D. -  ředitel

IČ: 00023001

DIČ: CZ00023001

(dále jen „IKEM“)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o výpůjčce ve smyslu ustanovení § 2193 

a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník v platném znění

II. Čestné prohlášení

1. Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže uvedené movité věci/souboru 

movitých věcí"
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Programátor , typ ORCHESTRA + ČTECÍ HLAVA

P.Č. Programer v.ě. Čtecí hlava v.č.

1 ND160701 OK CM16031285

2 ND1607009K CM16031275S

3 ND1607008K CM1603126S

4 ND1607007K CM1603125S

5 ND1607001K CM1603123S

v účetní hodnotě Kč 

(dále jen „předmět výpůjčky“)

2. Půjčitel se na základě této smlouvy zavazuje bezplatně přenechat IKEM předmět 

výpůjčky uvedený v či. II, a zavazuje se umožnit mu jeho bezplatné dočasné užívání za 

podmínek dále stanovených.

3. Na základě této smlouvy vznikne IKEM právo bezplatně užívat předmět výpůjčky za 

účelem jejího využívání na pracovišti Klinika kardiologie Elektrofyziologické sály, 

KJAA, IKEM.

III. Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Tato smlouva může být ukončena následujícími způsoby:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran s výpovědní dobou v délce 1 

měsíce, přičemž tato počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně,

c) písemným odstoupením, v případech stanovených v zákoně nebo uvedených v této 

smlouvě, účinky odstoupení nastanou doručením druhé smluvní straně

d) v dalších případech stanovených v zákoně
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3. IKEM se zavazuje předmět výpůjčky vrátit půjčiteli po uplynutí doby vypůjčení v místě 

sídla IKEM ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení za dobu jeho využívání 

s ohledem na povahu a účel užívání. O vrácení předmětu výpůjčky je půjčitel povinen 

IKEM vystavit potvrzení a toto odevzdat IKEM při zpětném převzetí předmětu výpůjčky.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Půjčitel je povinen předat IKEM předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k jeho řádnému 

užívání včetně jeho součástí a vybavení. O předání byl sepsán Protokol o převzetí s 

uvedením přesného umístění předmětu výpůjčky. IKEM se zavazuje předmět výpůjčky 

užívat pouze pro účel, ke kterému obvykle slouží. Do protokolu je půjčitel povinen 

zahrnout informaci o případných vadách předmětu výpůjčky, které nebrání jeho řádnému 

užívání. Součástí Protokolu o převzetí je také protokol o zaškolení (instruktáž) 

zdravotnického personálu IKEM provedeného v souladu s § 61 zákona 268/2014 Sb., o 

zdravotnických prostředcích. Protokol o převzetí se smluvní strany zavazují vyhotovit ve 

dvou stejnopisech, kdy po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

2. Půjčitel je povinen IKEM seznámit s technickým stavem předmětu výpůjčky, s obsluhou 

předmětu výpůjčky, předat Prohlášení o shodě pro předmět výpůjčky, Protokol o 

provedení bezpečnostně technické kontroly, Návod k obsluze v českém jazyce a případně 

další relevantní doklady podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. 

Půjčitel dále prohlašuje, že předmět výpůjčky byl opatřen označením CE.

3. Zatají-li půjčitel IKEM vadu vypůjčené věci, nepředá-li potřebné doklady k předmětu 

výpůjčky, nebo neseznámí-li IKEM s provozními pokyny k užívání předmětu výpůjčky a 

v důsledku toho vznikne IKEM škoda, je půjčitel povinen tuto nahradit v plné výši.

4. Půjčitel se zavazuje na své náklady zajistit servis a případné revize předmětu výpůjčky 

v souladu s ustanovením hlavy IX zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.

5. IKEM se zavazuje chránit předmět výpůjčky před poškozením nebo zničením.
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6. IKEM není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání třetí osobě, nedá-li k tomu 

půjčitel výslovný souhlas. Pokud IKEM poruší tuto povinnost, je půjčitel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit. IKEM po odstoupení ze strany půjčitele bez zbytečného odkladu předá 

půjčiteli předmět výpůjčky na jeho písemné vyžádání v sídle IKEM.

7. Zjistí-li IKEM po protokolárním převzetí předmětu výpůjčky, že věc má vady, které brání 

řádnému užívání, je oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém případě je půjčitel 

povinen poskytnout IKEM veškerou potřebnou součinnost k vrácení předmětu výpůjčky.

8. V případě, že je součástí předmětu výpůjčky počítač (PC, notebook nebo obdobné 

zařízení), pak bude na Protokole o převzetí uvedena specifikace zařízení a jeho 

jednoznačná identifikace (sériové číslo, atp.) včetně operačního systému.

9. Půjčitel prohlašuje, že užívání softwaru ze strany IKEM nebrání jakákoliv překážka 

faktická či právní, vyplývající zejména z předpisů o právu autorském.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato 

smlouva nahrazuje veškeré písemné i ústní ujednání smluvních stran týkající se předmětu 

této smlouvy.

2. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možné přijmout po vzájemné dohodě pouze 

formou písemných, číslovaných dodatků.

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

4. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom vyhotovení pro půjčitele a 

IKEM.
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5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že ujednání v ní uvedená odpovídají jejich pravé 

a svobodné vůli a současně prohlašují, že tato smlouva není uzavírána v tísni, ani za jinak 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh:

V Praze dne . cf. V Praze dne _ n nn
29 . 09. 2016

1 V případě, že smlouva je uzavírána na hodnotu výpůjčky, kterou je možno uzavřít dle OS 105 ze strany 
přednostů klinik a center, doplníte konkrétního přednostu, který smlouvu uzavírá. V ostatním smlouvu 
podepisuje ředitel IKEM a bude v hlavičce smlouvy vyplněno: zastoupený MUDr. Alešem Hermanem, PhD., 
ředitelem
“ vyplňte údaje 
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