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Smlouva o výpůjčce 
„Hlavní a záložní automatický koagulometr“ 

 
uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2193 a následujících zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“) 
 
 
mezi  
 
Siemens Healthcare, s.r.o. 
se sídlem Siemensova 2715/1, 155 00 Praha 5 
IČO: 04179960 
DIČ: CZ04179960 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu: 2111696847/2700 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243166 
zastoupená: Mgr. Michalem Čechem a Ing. Ivanou Urbáškovou, v plné moci 
(dále jen "půjčitel") 
 
a 
 
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 
se sídlem Třebíč, 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, ředitelem 
Bankovní spojení: KB Třebíč 
číslo účtu: 12338711/0100  
(dále jen "vypůjčitel") 
 
 
 

1. Předmět výpůjčky 
 

1.1. Předmětem plnění je bezplatná výpůjčka hlavního a záložního automatického koagulometru 
pro provádění koagulačních, chromogenních a imunologických testů (dále jen „zařízení“ 
nebo „předmět výpůjčky“). 

Seznam minimálních technických požadavků na předmět výpůjčky je uveden v příloze  
č. 1. 

1.2. Za podmínek uvedených ve smlouvě a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
půjčitel přenechává vypůjčiteli do bezplatného a dočasného užívání 1 ks nového, 
nepoužitého hlavního automatického koagulometru Sysmex CS-2500, výrobní číslo: bude 

uvedeno na předávacím / instalačním protokolu, v hodnotě 2 117 500 Kč (včetně DPH) a 1 
ks nového, nepoužitého záložního automatického koagulometru Sysmex CS-2500, výrobní 
číslo: bude uvedeno na předávacím / instalačním protokolu, v hodnotě 2 117 500 Kč (vč. 
DPH). 
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1.3. Předmět výpůjčky bude umístěn na oddělení centrální laboratoře vypůjčitele, kontaktní 
osoba za vypůjčitele:  

Ing. Marek Handl, oddělení zdravotnické techniky, tel.: 568 809 293, mobil: 739 588 851,  
e-mail: mhandl@nem-tr.cz. 

1.4. Předmět výpůjčky zůstává trvale majetkem půjčitele. 

 

 

2. Práva a povinnosti smluvních stran 
 

2.1. Vypůjčitel se zavazuje: 

a) poskytnout půjčiteli potřebnou součinnost při instalaci předmětu výpůjčky, 

b) potvrdit písemně převzetí předmětu výpůjčky, 

c) pověřovat obsluhou předmětu výpůjčky pouze své zaměstnance, kteří jsou k tomu řádně 
vyškoleni, 

d) užívat předmět výpůjčky pro svoji činnost (poskytování zdravotních služeb, provoz 
nestátního zdravotnického zařízení), a to pro účely, ke kterému je určen výrobcem, 

e) chránit předmět výpůjčky před poškozením, ztrátou nebo zničením a udržovat přístroj 
ve stavu způsobilém k obvyklému užívání, 

f) informovat půjčitele o všech případech poškození, zničení či ztrátě předmětu výpůjčky, 

g) uhradit půjčiteli na základě jeho písemného požadavku škodu, která vznikne 
na předmětu výpůjčky během trvání výpůjčky zaviněným porušením právních  
či smluvních povinností ze strany vypůjčitele (za škodu přitom nelze nikdy považovat 
obvyklé opotřebení a náklady na opravy vzniklé v důsledku vad předmětu výpůjčky), 

h) bez zbytečného odkladu nahlásit půjčiteli potřebu opravy předmětu výpůjčky a umožnit 
mu její provedení, 

i) neposkytnout předmět výpůjčky dále ani jinak do užívání třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu půjčitele, 

j) po skončení výpůjčky vrátit zařízení ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím 
k obvyklému opotřebení. 

2.2. Půjčitel se zavazuje: 

a) ve lhůtě do 2 týdnů od účinnosti smlouvy předat vypůjčiteli a instalovat v místě 1 nový, 
nepoužitý hlavní automatický koagulometr. Následně ve lhůtě podle dohody mezi 
půjčitelem a vypůjčitelem, nejpozději však do 8 týdnů od převzetí prvního  
přístroje, předat a instalovat jeden nový, nepoužitý záložní koagulometr,  
a to v provozuschopném stavu spolu se všemi doklady, kterými osvědčí, že předmět 
výpůjčky je způsobilý k užívání v ČR ve smyslu příslušných právních předpisů,   

b) bezplatně zaškolit určené zaměstnance vypůjčitele, kteří budou předmět výpůjčky 
obsluhovat a na základě toho sepsat a zajistit podpis protokolu o zaškolení obsluhy 
předmětu výpůjčky, 
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c) bezplatně instalovat a uvést zařízení do provozu v sídle vypůjčitele na předem 
dohodnutém místě oddělení centrální laboratoře, po předání a instalaci předmětu 
výpůjčky sepsat a zajistit podpis předávacího protokolu, 

d) po dobu trvání smlouvy zajišťovat na vlastní náklady opravy předmětu výpůjčky,  
jejichž potřebu mu vypůjčitel oznámil, 

e) zajistit vypůjčiteli bezplatný autorizovaný servis po celou dobu trvání smluvního vztahu 
dle této smlouvy za následujících servisních podmínek pro odstranění závady 
na přístrojích v rámci zajištění bezplatného autorizovaného servisu: 

 doba nástupu servisního technika na opravu do 48 hod. od nahlášení závady; 

 garance opravy do 48 hod. od nástupu technika na opravu bez potřeby náhradních 
dílů, v případě potřeby náhradních dílů do 5 dnů od nástupu na opravu; 

 v případě nemožnosti zprovoznění přístroje do 7 pracovních dnů od nahlášení 
závady zapůjčení náhradního kvalitativně srovnatelného přístroje po dobu opravy; 

 zajištění autorizovaného servisu v rámci ČR; 
 kontaktní údaje na autorizovaný servis: tel. 800 888 910 e-mail: 

medicinskyservis.cz@siemens.com adresa Siemens Healthcare s.r.o., Siemensova 
2715/1, 15500 Praha, provozovna: Karásek 1767/1, 62100 Brno. 

 provedení bezpečnostně technických prohlídek dle zákona č. 268/2014 Sb., 
o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonu, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu výpůjčky bezplatně; 

 provedení ročních validací po dobu výpůjčky bezplatně. 

f) přenechat vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k užívání; způsobí-li škodu vada zařízení, 
kterou půjčitel zatajil, nahradí půjčitel škodu vypůjčiteli z toho vzniklou a nemá nárok 
na náhradu škody vzniklou v důsledku toho na zařízení, 

g) poučit vypůjčitele, jak věc užívat (prokazatelně ho seznámit s návodem  
popř. technickou normou, zvláštními pravidly), nejedná-li se o pravidla obecně známá, 
anebo neplyne-li z okolností, že toho není zapotřebí; neučiní-li to, nahradí vypůjčiteli 
škodu z toho vzniklou, 

h) v případě předmětu výpůjčky, který byl uveden na trh v některém z členských států 
Evropské unie a který je opatřený značkou CE ve smyslu vl. nařízení č. 54/2015 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterým se mění 
nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná  
k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí doložit tyto 
doklady: 

 kopie prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným 
zástupce; 

 návod k obsluze v českém jazyce ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb.,  
o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů, 

i) po ukončení doby výpůjčky převzít zpět předmět výpůjčky a odvézt od vypůjčitele. 
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3. Doba výpůjčky 
 

3.1. Výpůjčka podle této smlouvy se sjednává na dobu určitou, a to na dobu 24 měsíců  
od data účinnosti této smlouvy.  

3.2. Výpůjčka zařízení je vázána na odběr reagencií a spotřebního materiálu pro automatické 
koagulometry. Odběr reagencií pro automatické koagulometry upravuje samostatná kupní 
smlouva o dodávce reagencií a spotřebního materiálu pro automatické koagulometry, 
uzavřená mezi smluvními stranami, současně s touto smlouvou. Souběžné trvání obou 
smluvních vztahů je podmínkou trvání každého z nich. V případě, že jeden ze smluvních 
vztahů zanikne, zanikne druhý smluvní vztah.   

 
 

4. Sankční ustanovení 
 

4.1. V případě porušení podmínek této smlouvy se půjčitel zavazuje uhradit vypůjčiteli smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

4.2. Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni, kdy na ni vzniknul nárok.  

4.3. Smluvní pokuta vypůjčiteli přísluší vedle případné náhrady škody, která mu porušením 
podmínek smlouvy vznikne.  

 

 

5. Závěrečná ustanovení 
 

5.1. Výběr půjčitele byl proveden v souladu s Pravidly rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek. 

5.2. Smluvní vztah dle této smlouvy se řídí občanským zákoníkem (OZ). 

5.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

5.4. Tato smlouva je uzavírána písemně a smluvní strany se v textu smlouvy dohodly  
na celém obsahu závazku. K případným ujednáním učiněným před podpisem smlouvy nebo 
mimo text smlouvy se nepřihlíží. V případě rozporu mezi textem smlouvy  
a dokumenty, na které smlouva odkazuje, má přednost text smlouvy. 

5.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden je určen pro půjčitele a jeden 
pro vypůjčitele. 

5.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv a je závazná 
pro případné právní nástupce obou smluvních stran. 

5.7. Platnost smlouvy končí a výpůjčka podle smlouvy zaniká: 

 uplynutím doby, na kterou byla výpůjčka sjednána; 
 výpovědí, kterou může podat každá ze smluvních stran z jakýchkoliv důvodů. Výpověď 

musí být podána písemně a doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí tři 
měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi;  
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 dohodou obou smluvních stran uzavřenou v písemné formě; 
 ukončením kupní smlouvy o odběru reagencií (čl. 3 odst. 2 smlouvy); při předčasném 

ukončení kupní smlouvy před sjednanou dobou platnosti kupní smlouvy na dodávku 
reagencií zaniká výpůjčka uplynutím 30 dnů od takového ukončení kupní smlouvy  
o dodávce reagencií; 

 z ostatních obecných důvodů zániku závazků podle občanského zákoníku. 

5.8. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí na straně vypůjčitele provozování předmětu 
výpůjčky v rozporu s podmínkami této smlouvy. Podstatným porušením smlouvy na straně 
půjčitele se rozumí nepřenechání předmětu výpůjčky vypůjčiteli ve stavu způsobilém 
k užívání a neudržování tohoto stavu dle podmínek této smlouvy. 

5.9. Půjčitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu 
nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel 
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž. 

5.10. Vypůjčitel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno půjčiteli. 

5.11. Půjčitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva 
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále s plným 
zveřejněním této smlouvy podle zákona o registru smluv. 

5.12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní kupující. 

 

 

Půjčitel: Vypůjčitel: 

 

V Brně dne …………..  V Třebíči dne …………..                          

 
 
 
 
 
……………………………………………. ………….…………………………………………. 
Siemens Healthcare, s.r.o. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 
Mgr. Michal Čech a Ing. Ivana Urbášková Ing. Eva Tomášová  
v plné moci  ředitel 
 
 
 
Příloha: 
Příloha č. 1 Minimální technické požadavky 
  



Schvalovací doložka 
 

S uzavřením této smlouvy o výpůjčce vyslovil souhlas zřizovatel vypůjčitele, a to usnesením 
Rady Kraje Vysočina č. ……………. ze dne …………. 
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Příloha č. 1 Minimální technické požadavky 
 
Minimální technické požadavky na předmět výpůjčky: 

 plně automatické optické koagulometry pro provádění koagulačních, chromogenních  
a imunologických (LIA) testů; 

 zabudovaná a uživatelsky nastavitelná preanalytická kontrola vzorků na hemolýzu, 
ikteritu, lipemii, kontrola naplnění zkumavky; 

 možnost souběžného měření koagulačních, chromogenních a imunologických testů; 
 minimální rychlost 180 vyšetření  PT, APTT za hodinu; 
 2 pipetory (1 na vzorky, 1 na reagencie); 

 možnost zpracování 15 a více parametrů na vzorek; 
 práce výlučně po pacientech (postupně se objevují výsledky v databázi výsledků); 
 použití primárních odběrových zkumavek firmy Sarsted o velikosti 10,7 cm  

(objem 5 ml), případně 3 ml a 1,4 ml. V tomto případě požadujeme adaptéry pro každý 
typ odběrových zkumavek zahrnout do cenové kalkulace.  

 zabudovaná čtečka čárového kódu pro načítání vzorků i reagencií; 
 obrazovka reagencií s inventurou reagencií; 
 vizuální i akustický alarm pro doplnění reagencií a spotřebního materiálu; 
 externí čtečka čárových kódů (u každého koagulometru) pro přímý import dat do přístroje 

(načtení deklarovaných hodnot kontrol, kalibrátorů); 
 kontinuální doplňování vzorků a požadavků; 
 možné doplňování reagencií v průběhu práce; 
 záloha primárních dat (flash disk nebo jiné elektronické externí zařízení); 
 reagencie adaptované a validované na přístroje, možnost použití reagencií i od jiné firmy; 
 validované aplikační protokoly; 
 otevřený systém – možnost programování metod jiných výrobců; 
 bezproblémová obousměrná komunikace s informačními systémy (LIS); 
 uživatelský manuál v češtině bude předán při instalaci přístroje (tištěná, elektronická 

forma); 

 jednoduché vřazení statimových vzorků – bez nutnosti čekání; 
 možnost pracovat s malými objemy vzorků – pro základní koagulaci (PT, APTT, Fib, AT, 

DD) max. 350 µl vzorku – zajištění ekonomického provozu; 
 doplňování kyvet a spotřebního materiálu bez přerušení práce přístroje, stejně tak je 

možno bez přerušení práce přístroje odstranit odpad; 
 kontrola kvality je součástí softwarového vybavení přístroje a to včetně vyhodnocení, 

grafického zpracování a výpočtu odchylek, možnost poznámky k naměřeným hodnotám 
a vyloučení odlehlých hodnot ze statistiky; 

 stabilita kalibrační křivky – zpravidla na šarži dané reagencie; 
 jednoduchá obsluha a údržba, ekonomický propírací cyklus; 
 stabilita rutinních diagnostik v přístroji min. 48 hod (dle reagencie) k zajištění 

ekonomického provozu; 
 kontinuálně vzorky doplňovat do uvolněných pozic bez přerušení práce přístroje; 
 deník údržby; 
 software jištěný heslem – několik úrovní pro obsluhu přístroje; 
 bezplatné zapojení, instalace, kalibrace + instalační protokol, zajištění komunikace s LIS 

a NIS, bezplatné zaškolení obsluhy + protokol o zaškolení obsluhy; 
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 certifikát pro koagulometr i reagencie v rozsahu: Prohlášení o shodě dle zákona  
č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v českém jazyce; 

 bezplatný servis po dobu zápůjčky - součást smlouvy; 
 dodávka reagencií s CE značkou a uvedením počtu používaných diagnostik; 
 tiskárna ke každému koagulometru; 

 schopnost vyšetřit nejméně tyto parametry: PT, APTT, Fib, TT, AT, DD, F VIII, Protein C 
chromogenně, protein S koagualačně, Pro C Global, LA jako DRVVT, heparin jako aXa, 
vWF aktivita, monitorování NOAC. 

 




