Podmínky zapůjčení zařízení
1. Tyto podmínky upravují zapůjčení zařízení uvedeného v Předávacím protokolu společností
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o., IČ 26427389, DIČ CZ26427389, sídlem
Vyskočilova 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského
soudu v Praze pod sp. zn. C 81433 (dále jen „Alcon“) příjemci, jehož údaje jsou rovněž uvedeny
v Předávacím protokolu, pro účely Předváděcího programu. Předváděcím programem se rozumí
bezplatné užívání zařízení příjemcem pro účely seznámení se pracovníků příjemce se zařízením,
s jeho obsluhou, ovládáním a zacházením s ním, a zhodnocení jeho vlastností, a to po dobu k
tomu nezbytně nutnou, nejdéle však 3 měsíce od převzetí zařízení (dále jen „předváděcí
období“).
2. Doručení, instalace a odběr. Společnost Alcon na přání příjemce doručí zařízení příjemci a
provede jeho instalaci v místě uvedeném v Předávacím protokolu; termín doručení zařízení sdělí
společnost Alcon příjemci předem. Během instalace musí být přítomen zástupce příjemce, který
převzetí zařízení společnosti Alcon písemně potvrdí. Společnost Alcon poskytne příjemci školení
v oblasti manipulace, řádného používání a údržby zařízení a předá příjemci společně s ním
doklady potřebné k jeho řádnému užívání. Příjemce je povinen v průběhu předváděcího období
provádět pravidelnou údržbu zařízení v souladu s návodem k použití a instrukcemi společnosti
Alcon.
3. Oprávnění k používání. Příjemce smí v průběhu předváděcí doby používat zařízení pouze
způsobem slučitelným s účelem Předváděcího programu. Příjemce není oprávněn dále
poskytnout zařízení třetí osobě, přemisťovat jej, upravovat nebo s ním zacházet jinak, než je
popsáno v návodu k jeho použití. Příjemce je povinen pověřovat obsluhou zařízení pouze své
pracovníky, kteří jsou k tomu řádně vyškoleni. Předváděcí program nepředstavuje poskytnutí
daru či sponzorského příspěvku příjemci. Předváděcí program není spojen ani se závazkem
příjemce k případné následné koupi zařízení, ani s povinností odběru jakéhokoliv druhu a
množství zboží od společnosti Alcon.
4. Vlastnické právo. Vlastnické právo k zařízení náleží stále společnosti Alcon, příjemce je
oprávněn používat zařízení pouze v rámci Předváděcího programu. Pokud je to třeba pro
zachování neomezeného výkonu vlastnického práva společnosti Alcon k zařízení, informuje
příjemce třetí osoby o vlastnickém právu společnosti Alcon. Příjemce nesmí zařízení žádným
způsobem upravovat ani měnit, zejména, ovšem nikoli výlučně odhalovat jeho konstrukce,
rozebírat zařízení nebo jej demontovat.
5. Nebezpečí vzniku škody. Od okamžiku doručení zařízení příjemci odpovídá příjemce společnosti
Alcon za veškeré škody, které na zařízení do jeho vrácení vzniknou, včetně škod vzniklých
nahodile. Příjemce je povinen neprodleně informovat společnost Alcon o odcizení, ztrátě nebo
poškození zařízení.
6. Odškodnění. Společnost Alcon poskytuje příjemci zařízení ve stavu, v jakém mu bude předáno.
Zařízení bude příjemci předáno plně funkční z technického hlediska a podle technické
dokumentace a v souladu s použitelnými právními předpisy. Příjemce se vzdává práva na
náhradu újmy způsobené mu vadou zařízení, ledaže by se jednalo o újmu způsobenou úmyslně.
Společnost Alcon neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou příjemci či třetím osobám
v důsledku užívání zařízení příjemcem. V případě povinnosti společnosti Alcon nahradit újmu
dle předchozí věty třetí osobě se příjemce zavazuje poskytnout společnosti Alcon
plnohodnotnou náhradu újmy, kterou takto nahradí společnost Alcon třetí osobě.

7. Smluvní strany jsou povinny se navzájem bránit a chránit před veškerými nároky na náhradu
újmy, které vůči nim vznese jakákoli strana nebo osoba v souvislosti s Předváděcím programem
nebo z důvodu protiprávního jednání či opomenutí druhé smluvní strany.
8. Ukončení. Jestliže si příjemce přeje navrátit zařízení před skončením předváděcího období, musí
zaslat společnosti Alcon oznámení o svém záměru ukončit svou účast na Předváděcím
programu. Společnost Alcon poté naplánuje a v souladu se svými potřebami a dostupnými
pracovními silami stanoví termín zpětného odběru zařízení, jímž dojde zároveň k ukončení
účasti příjemce na Předváděcím programu. Společnost Alcon je rovněž oprávněna ukončit účast
příjemce na Předváděcím programu jednostranným oznámením. Jestliže příjemce nedodrží
některou podmínku uvedenou v tomto dokumentu, může společnost Alcon okamžitě ukončit
účast příjemce na Předváděcím programu a požadovat okamžité vydání zařízení. Příjemce je
povinen připravit zařízení k vrácení a umožnit společnosti Alcon jeho převzetí v poslední den
předváděcího období nebo na výzvu společnosti Alcon. Před navrácením zařízení z jakéhokoli
důvodu je příjemce povinen v souladu s běžným postupem provést vyčištění a dezinfekci zařízení
i jeho příslušenství. Příjemce je povinen navrátit zařízení ve stejném stavu, ve kterém jej obdržel,
přičemž běžné opotřebení je přípustné
9. Důvěrnost. Příjemce souhlasí s tím, že z žádného důvodu nepředá dokumenty ani důvěrné
informace společnosti Alcon, ani informace o této smlouvě žádným osobám / třetím stranám s
výjimkou případů, kdy je k tomu ze zákona povinen (viz čl. 10 níže) nebo o to bude písemně
požádán pověřeným zástupcem společnosti Alcon.
10. Zveřejnění. Pokud se na Předváděcí program vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv,
zašle příjemce Předávací protokol a tento dokument po znečitelnění údajů, které se v registru
smluv neuveřejňují, k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, a to do 14 dnů po podpisu
Předávacího protokolu. V případě, že tento dokument a Předávací protokol nebudou
uveřejněny prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od podpisu Předávacího protokolu, je
oprávněna (ale nikoli povinna) k uveřejnění společnost Alcon.
11. Dodržování zákonů. Příjemce je povinen přísně dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se
k Předváděcímu programu a užívání zařízení.
12. Postoupení. Příjemce může postoupit svá práva či povinnosti vyplývající z Předváděcího
programu třetí straně pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Alcon; postoupení
bez tohoto souhlasu bude neplatné.
13. Elektronický podpis. Obě strany souhlasí s tím, že Předávací protokol a jakékoli další
dokumenty, které mohou být s Předváděcím programem spojené, mohou být podepsány
elektronicky a že veškeré elektronické podpisy jednajících osob (a to včetně prostého
elektronického podpisu), jimiž Předávací protokol nebo s ním spojené dokumenty mohou být
podepsány, se považují pro účely platnosti, vymahatelnosti a přípustnosti za stejné, jako by šlo
o jejich vlastnoruční podpisy. Uvedené neplatí, pokud právní předpisy vyžadují k platnosti
takového právního jednání úředně ověřený podpis jednajících osob. Obě strany berou na
vědomí, že v případě jakéhokoli případného soudního řízení týkajícího se Předváděcího
programu se každá strana výslovně vzdává práva vznést jakoukoli námitku nebo vzdání se
odpovědnosti na základě argumentu, že dokument byl podepsán prostřednictvím
elektronického podpisu.
14. Změna. Tyto podmínky jsou účinné od 1.9.2021. Společnost Alcon je oprávněna je kdykoliv
změnit jednostranným oznámením příjemci, doručeným nejméně 30 dní před nabytím účinnosti
změny těchto podmínek. Příjemce má právo ukončit účast v Předváděcím programu z důvodu
nesouhlasu se změnou podmínek ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti nových
podmínek, a to písemnou výpovědí doručenou společnosti Alcon nejpozději k témuž dni (dni
předcházejícímu dni nabytí účinnosti nových podmínek).

15. Řešení sporů. Vztahy stran v rámci Předváděcího programu se řídí výhradně zákony České
republiky a veškeré spory vzešlé nebo související s Předváděcím programem budou řešeny
smírně, a pokud to nebude možné, českým soudem místně příslušným dle sídla společnosti
Alcon.

