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1.  Společnost Carl Zeiss spol. s r.o. 

Radlická 14/3201 

150 00 Praha 5 

IČO:  493 56 691    

DIČ: CZ49356691  

zapsána  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19868                      

jednající Allanem Mrkvičkou, MBA, prokuristou 

               RNDr. Františkem Hudečkem, prokuristou 

 

dále jen "půjčitel" 

 

a 

 

2.        Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 

           se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč 

           IČO: 008 393 96 

           zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441 

          zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelkou 

          bankovní spojení: KB Třebíč 

          číslo účtu: 19-7759270227/0100  

          

         dále jen "vypůjčitel" 

 

dále společně jen „smluvní strany“ 

 

se dnešního dne dohodly v souladu s ustanovením § 2193 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na 

uzavření této  

 

 

smlouvy o výpůjčce:  

 

Článek 1 

Předmět výpůjčky 

 

1.1 Touto smlouvou přenechává půjčitel vypůjčiteli do užívání nezuživatelnou věc štěrbinovou 

lampu s fotopříslušenstvím SL 120 s imagingem, specifikovanou  v příloze č. 1, která tvoří 

nedílnou součást této smlouvy, aby ji vypůjčitel užíval po dobu stanovenou v odst. 4.1 článku 4 

této smlouvy za účelem výkonu podnikatelské činnosti vypůjčitele (dále jen „předmět 

výpůjčky“). Hodnota vypůjčeného přístroje je 420 000,- Kč bez DPH. Spolu s předmětem 

výpůjčky předá půjčitel výpůjčiteli doklady vztahující se k předmětu výpůjčky, jako je 

prohlášení o shodě, návod k použití v českém jazyce . 

 

1.2 Vypůjčitel předmět výpůjčky od půjčitele přijímá a zavazuje se jej užívat výhradně v souladu s 

touto smlouvou a dále plnit ostatní závazky, stanovené touto smlouvou. 

 

1.3 Po celou dobu trvání nájmu zůstává předmět výpůjčky ve vlastnictví půjčitele, který jej má 

zařazen ve své evidenci hmotného majetku a odepisuje jej způsobem stanoveným daňovými 

předpisy. 
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Článek 2 

Předání předmětu výpůjčky, náklady  

 

2.1      Půjčitel  je povinen předat vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k užívání, a to v 

prostorách vypůjčitele na adrese Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, oční oddělení, 

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč (dále jen „místo určení“). 

 

2.2  Náklady na přepravu, pojištění přepravy a ostatní výdaje, spojené  s přemístěním předmětu 

výpůjčky na místo určení nese půjčitel.  

 

2.3  Předmět výpůjčky bude předán vypůjčiteli nejpozději 1. 10. 2017. Předáním se rozumí 

dopravení předmětu výpůjčky na místo určení. Smluvní strany si předání a převzetí předmětu 

výpůjčky písemně potvrdí předávacím protokolem.  

 

2.4  Půjčitel je povinen poučit výpůjčitele, jak předmět výpůjčky užívat, nevyplývá-li toto poučení 

z dokladů dodávaných výpůjčiteli spolu s předmětem výpůjčky.  

 

2.5     O předání předmětu výpůjčky včetně všech dokladů týkajících se předmětu výpůjčky vypůjčiteli 

bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude vedle specifikace předmětu výpůjčky uveden i 

jeho stav a případná poškození či závady zjištěné při předání. 

 

2.6 Půjčitel je povinen instalovat předmět výpůjčky v místě určení v souladu s technickými 

podmínky výrobce předmětu výpůjčky, s technickými pravidly, s právními předpisy a předpisy 

upravujícími pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

 

 

Článek 3 

Užívání předmětu výpůjčky 

 

3.1  Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky převzít, pečlivě opatrovat, užívat s péčí řádného 

hospodáře a dle návodu a pokynů půjčitele dbát s přihlédnutím k jeho povaze, aby na něm 

nevznikla škoda. 

 

3.2     Vypůjčitel byl půjčitelem při uzavření této smlouvy řádně seznámen s podmínkami užívání 

předmětu výpůjčky. Za tímto účelem poskytl půjčitel vypůjčiteli návod k obsluze předmětu 

výpůjčky, popř. další jiné pokyny výrobce předmětu výpůjčky související s provozem, údržbou 

a bezpečnostními a hygienickými podmínkami předmětu výpůjčky.  

 

3.3       Obsluhu předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen provádět na své vlastní náklady, a to pouze 

kvalifikovanými a vyškolenými zaměstnanci nebo spolupracovníky. Vypůjčitel nese výhradní 

odpovědnost za to, že jeho zaměstnanci nebo jeho spolupracovníci budou dodržovat návod 

k obsluze předmětu výpůjčky a dbát všech bezpečnostních a provozních pravidel stanovených 

výrobcem předmětu výpůjčky, popř. pravidel plynoucích z obecně závazných právních 

předpisů, a budou jednat v souladu se zásadami bezpečnosti práce.  

 

3.4  Půjčitel zajistí bezplatné zaškolení obsluhy předmětu výpůjčky. Vypůjčitel je zodpovědný za to, 

že obsluhou předmětu výpůjčky budou pověřeni pouze dostatečné proškolení a poučení (z 

hlediska provozu předmětu výpůjčky, údržby, servisu, bezpečnostních a hygienických 

podmínek) zaměstnanci a spolupracovníci. Půjčitel poskytne na žádost vypůjčitele v tomto 

směru vypůjčiteli potřebnou součinnost. 

 

3.5 Půjčitel prohlašuje, že si není vědom žádné vady předmětu výpůjčky. V případě vzniku škody 

na předmětu výpůjčky z důvodu vady předmětu výpůjčky (např. konstruční vady), je půjčitel 

povinen nahradit vypůjčiteli škodu z toho vzniklou.Vypůjčitel odpovídá za škodu na předmětu 
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výpůjčky zejména vzniklou neodbornou manipulací v rozporu s návodem k obsluze, pokyny 

půjčitele či výrobce předmětu výpůjčky nebo v rozporu s pravidly plynoucími z obecně 

závazných předpisů, anebo vzniklou jinak zásahem třetí osoby (např. protiprávní jednání).  

 

3.6  Bez výslovného předchozího písemného souhlasu půjčitele nesmí vypůjčitel měnit jakkoliv 

umístění předmětu výpůjčky.  

 

3.7  Vypůjčitel není oprávněn svěřit předmět výpůjčky jiným osobám než svým odborně k obsluze 

předmětu výpůjčky proškoleným zaměstnancům nebo spolupracovníkům bez výslovného 

předchozího písemného souhlasu půjčitele. Svěří-li vypůjčitel se souhlasem půjčitele předmět 

výpůjčky třetí osobě, odpovídá, jako by předmět výpůjčky užíval sám. 

 

3.8  Vypůjčitel je odpovědný za to, že na předmětu výpůjčky bude prováděn servis plně v souladu 

s  pokyny a instrukcemi půjčitele a výrobce předmětu výpůjčky. 

 

3.9    Vypůjčitel je povinen chránit předmět výpůjčky před ztrátou, poškozením nebo zničením. 

Vypůjčitel je povinen bezodkladně písemně informovat půjčitele o jakýchkoliv závadách či 

poškozeních na předmětu výpůjčky. Vypůjčitel není opravněn jakkoli zasahovat do předmětu 

výpůjčky a je povinen vyčkat provedení opravy ze strany půjčitele. Při porušení této povinnosti 

odpovídá vypůjčitel za škodu tím způsobenou a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro 

nemožnost nebo omezenou možnost užívat předmět výpůjčky pro vady předmětu výpůjčky.  

 

3.10     Vypůjčitel nese veškeré náklady spojené s provozem předmětu výpůjčky (např. elektřina, 

náklady na obsluhu předmětu výpůjčky etc.).  

 

3.11   Vypůjčitel je povinen provádět na své náklady údržbu, technickou kontrolu, servis a opravy 

předmětu výpůjčky v souladu s právními předpisy. BTK se provádí jednou ročně, cena za BTK 

je 2500 Kč bez DPH+ doprava dle platného ceníku Půjčitele . Cena 1 hod. práce servisního 

technika je 1350 Kč  bez DPH, dopravné do Třebíče a zpět 2660,- Kč bez DPH. Cena náhradních 

dílů je stanovena dle aktuálního ceníku výrobce v době opravy přístroje. 

 

3.12  Vypůjčitel je povinen na žádost půjčitele poskytnout veškeré údaje nutné k provedení fyzické 

inventury předmětu výpůjčky (kontrola předmětu výpůjčky, kontrola provedených oprav, 

kontrola servisu etc.) pověřeným zástupcem půjčitele, a to do 5 dnů po obdržení takovéto 

žádosti, jakož i na vyžádání umožnit půjčiteli kdykoli fyzickou kontrolu předmětu výpůjčky. 

 

3.13 Vypůjčitel  nese výhradní odpovědnost za předmět výpůjčky po dobu trvání této smlouvy. 

 

3.14      V případě, že dojde k poškození předmětu výpůjčky neodborným zásahem obsluhy nebo třetí 

osoby a nebo protiprávním jednáním, ponese náklady na opravu předmětu výpůjčky vypůjčitel.  

 

 

Článek 4 

Doba trvání této smlouvy  

 

4.1 Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2019. 

 

4.2 Smlouva může být bez ohledu na článek 4.1 této smlouvy ukončena dohodou smluvních stran 

nebo odstoupením. Od této smlouvy může odstoupit  

 

4.1.1 půjčitel, pokud vypůjčitel opakovaně a prokazatelně poruší své závazky dle této 

smlouvy, zejména pokud dojde k neodbornému servisnímu zásahu na předmětu 

výpůjčky nebo pokud vypůjčitel předmět výpůjčky užívá prokazatelně v rozporu se 

smluveným účelem nebo pokud vypůjčitel závažným a prokazatelným způsobem poruší 

své závazky dle této smlouvy nebo pokud půjčitel potřebuje předmět výpůjčky vrátit 
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dříve, než stanoví odst. 4.1 totoho článku, z důvodů, který nemohl při sjednání této 

smlouvy předvídat.vypůjčitel, pokud půjčitel závažným způsobem poruší své závazky 

dle této smlouvy, 

4.1.2 vypůjčitel, pokud se na předmětu výpůjčky vyskytnou více než 2 vady během 6 po sobě 

následujících měsíců.  

 

4.3  V případě předčasného ukončení této smlouvy je vypůjčitel povinen předmět výpůjčky vrátit 

půjčiteli, a to bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů ode dne ukončení smlouvy, a v řádném 

stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 

 

4.4. Vypůjčitel je oprávněn ukončit výpůjčku před uplynutím doby dle bodu 4.1. Ukončení výpůjčky 

je povinen oznámit půjčiteli nejméně 10 dnů před vrácením předmětu výpůjčky. Vrácení 

předmětu výpůjčky se uskutečňuje v místě určení. Půjčitel poskytne při předčasném ukončení 

výpůjčky nezbytnou součinnost. 

  

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

5.1 V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo 

nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních 

ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby 

neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením 

platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel 

zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro 

případ smluvní mezery. 

 

5.2 Změny nebo doplnění této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma 

smluvními stranami. To samé platí i pro ukončení smlouvy a vzdání se písemné formy. 

 

5.3 Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to 

občanským zákoníkem. 

 

5.4 Veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním 

mezi stranami, budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy.  

 

5.5 Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran. 

 

5.6 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v informačním systému veřejné správy 

– Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinosti některých 

smluv, uveřejńování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Smluvní strany se zveřejněním smlouvy v Registru smluv bezvýhradně 

souhlasí a dohodly se, že zveřejnění v Registru smluv zajistí vypůjčitel. 

 

5.7 Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Předmět výpůjčky 

5.8 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

 

5.9 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli, a 

na důkaz toho připojují své podpisy. 
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5.10 Tato smlouva byla projednána Radou Kraje Vysočina, která s jejím uzavřením vyslovila souhlas 

usnesením č. …………….. ze dne ………………. 

 

 

 

 

V Praze 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

V Třebíči 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 Předmět výpůjčky 

 

 

1x Štěrbinová lampa SL 120 

1x  Fotopříslušenství včetně kamery a zobrazovacího modulu 

1x Počítač all in One s monitorem 

1x Instrumentační stolek el. výškově zvedatelný 

 

 

 

 

 

  




