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SMLOUVA
uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

Obchodní íirma/jméno apříjmení podnikatele- "í"

sídlo's'd]opo'"'"'"íy m~ 1'j\ ä
\W DIČ·

osobaoprávnčnák podpisu (jméno, příjmení afůnkce)· 'šámx
(dále jen účastník)

a
2) SEKK spoL s r.o., se sídlem Pardubice, Za Pasáží 1609, PSČ 530 02, Česká republiká IČO: 64824195, DIČ: CZ64824195

statutární orgán: Ing. Marek Budina, jednatel společnosti
společnost .je zapsána y obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8588
(dále jen sekk)

takto:
L Předmět smlouvy

(l) Předmětem této smlouvy je poskytnutí služeb spojených s malizad
jednotlivých cyklů systému externího hodnoceni kvality (dále jen
EHK) v roce 2019, poskytnuti podpo'y p'og'amového vybavení
Správná Iaboratomf práce (dále jen SLP) stávajícím uživatelům SLP a
poskytnutf SLP novým uživatelům. Pravidla poSkytování všech
produktů a služeb jsou uvedena v dokumentu ,.Plán EHK 2019 -
Nabídka pTWramů a metodika prováděni externího hodnocení kvality
(EHK)" (dále jen EHK2019), kten7 stávajfd účastnici dostávají
v tištěné podobč a navíc je trvale k dispozici na webové stránce
společnosti SEKK. Účastník svým podpisem této smlouvy potvrzuje,
že se s dokumentem EHK2019 před jejím podpisem seznámil.

(2) Rozsah služeb (počty cyk]W sad vzorků a vyhodnocení navíc EHK,
produkty SLP) je specifikován v závazné objednávce účastníK která
tvoří nedílnou součást této smlouvy a byla učiněna na základě
dokumentu EHK2019.

JI. Povinnosti SEKK
(l) SEKK se zavazuje poskytovat služby taL jak jsou pQpsáňy

v dokumentu EHK2019. Tedy pro každý účastníkem objednaný
cjldus EHK zejména:
" poskytnout příslušný cyklus účastníkovi - to marněná odeslat

účastníkovi prostřednictvím zásilkové služby potřebnou
dokumentaci a jím objednané vzorky,

· zpracovat výsledky, které účastník odešle v řádném tennínlL
· po dokončení \'yhodn(xmi cyklu odeslat účastníkcwi závěrečnou

u)rávu.
(2) Vcškek data získaná v cyklech EHK a vztahující se ke konkrétnímu

ůčasmíkovi jsou považována za důvčmá a nemohou být sdělována
třetím stranám.

(3) Hamonogram poskytování služeb a produktů Slp je uveden
v dokumentu EHK2019.

(4) SEKK bude zasílat účastníkům EHK všechna důležitá sděleni
e-mailem na adresu uvedenou v oddíle Al objednávky.

UI. Povinnosti účastnfka
(l) Účastník se zavazuje pix) každý cyklus EHK, který si u SEKKu

objednal, zejména:
· převzít zásilku Qb$ahujícf vzorky a dokumentaci a Mit se pokyny

uvedenými v této dokumentaci,
· zaslat SEKKu ncpmdlenč reklamaci v případě, že zásilku se

vzorky a dokumentací cyklu, který poskytuje SEKK, neobdrží do
3 dnů od plánovaného data odeslání cyklu, nebo je zásilka
poškozcrm

· řídit se pokyny uvedenými v dokumentaci EHK, ktmu obdržel.
IV. Cena a pIatebM podmínky

(J) Smluvní strany se fdf cenkem. kteíý je
vytištěn na druhé ým se účastník před

VA~ 2018

Účastník

MU -+
MU mo

podpisem této smlouvy seznámil, Výslednou cenu tvaří součet cen za
jednotlivé účasmík= objednané položky

(2) Účastník provede úhradu objednanýCh poIožék způsobem, který si
zvolí ze dvou dále uvedených možností a označí ho křížkem:

Účastník sc zavazuje uhradit sjednanou smluvní cenu vždy
zpětně m uplynulé kalendářní čtvrtlet[ a to na základě
faktury (fakturují se cykly poskytnuté - tedy na adresu účastníka
odeslané - v uplynulán kalendähím čtvrtletí). Smluvnf strany se
dohodly, že dnem uskutečnění zdanitelného plnění je v l. 2. a 3.
čtvrtletí poslední den čtvrtletí a ve 4. čtmletí je to 20.12.
PrMukty Slp budou fakturovány spolu s cykly EHK za první
kalendářnf čtvrtletL
Účastník se zavazuje uhradit sjednanou smluvní cenu všech
objednaných služeb pkdem na základě předp¶atbové faktury.

[J Při tomto způsobu úhrady získá účastník slevu ve výši 10 % z
Seny uvedené v ceníku na straně 2 tělo smlouyy. Příslušnou
úikturu vystaví SEKK bezodkladně po doručeni smlouvy a
ofjednávky od účastníka.

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy účastník neoznačí
požadovaný způsob úhrady výše vOmto odstavci, bude SEKK
postupovat tak, jako by účastník ozmčil první způsob úhrady (tj-
kvartální fáktumce).
Zvolený způsob úhrady není možné v průběhu roku mčnit.

(3) Účastník se zavazuje uhradit sjednanou smluvní cenu na základě
faktury s náležitostmi daňového dokladu, Faktum obdrží účastník
poštou a bude mít sp1atnost 30 dnů od data vystavcní. Platbu účastník
uskuteční bankovním převodem na Účet uvedený ve faktuře s udáním
variabilního symbolu, kterým je číslo fakňuy.

(4) SEKK si vyhrazuje právo zastavit plněnf dle bodu l. a odstoupit od tétD
smlouvy s tím, že účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení
účastníkovi, a to pokud účastník neuhradí fakturu ve stanoveném
termínu a ani do 30 dnů poté, co mu SEKK zašle písemnou upomínku

V. Ustanovení spoleČná a závěnčná
(l) Tao smlouva se řídí právním řádem České republiky a lze ji měnit jen

píě dohodnutými dodatky.
(2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma

smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do
31.12.2019.

(3) Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí s
dvoumčsíčnf výpovědní lhůtolL která začíná běžet ode dne doručení
výpovědi druhé straně.

(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přččetly, že je
jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojujf své podpisy,

(S) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisedj, z nichž každá smluvnf
stmna obdrží po jednom. Kterákdi smluvní strana je Qpŕávněna
uzavřenou smlouvu zveřejnit pokud je to potřebné z legislativních
nebo jiných důvodů.

V Pardubicích d,, "I2 má?
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Ceník sluŽeb EHK a produktů SLP na rok 2019
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč (CZK) a bez DPH (DPH bude účtována dle platné a účinné µrävní ůpnwy)·
Prugramy EHK jsou v cenfku řazeny stejně jako v dokumentu EHK2019.
Ceny sad vzorků (sloupec S+ v objednávce) jsou uvedeny vc sloupci Sada vzurků, ccny vyhodnocení navíc (sloupec V-f v objednávce) jsou shodné s cenami
uvedenými ve sloupci Cyklus bez vzorků.
V tomto ceníku jsou uvedeny základní ceny. Pokud se účastník zaváže uhradit sjednanou smluvní cenu předem na základě předplatbové faktury (viz oddíl lV.
odst. 2 této mlouvy), získá slevu ve výši 10 % z ceny uvedené v tomto ceníku.

Cena jednoho cyklu Cena/ecProgram EHK EHK ') Program EHK E
Cyklus bez Sada Kód Název Cyklus h

Kód Název vzoňrů vzorků vzoňri

ABR Parametry acidobazické rovnováhy SED Sedimeňtačni rychlost e'yt'ocytů
AKS Analyty krevního séra IH Imunohemato[okie
ALB Stanovení albuminu v moči sada vzorků l
AM Analyty moče sada vzorků 2
BIL Bilirubin novorozenecký sada vzorků 3
BM Kostní markery PAT přímý anti8[obu!in0vý test
CC Cystatin C AIH Autoimunitní hepatopatie
CRP Stanovení CRP AIM Autoimunita
CRPP Stanovení CRP systémv K)CT sada vzorků
CSFB Bio¢hcmidcá andý2alikyonl APLA AntifosfolipidovC protilátky
CSFC Cytologie 1ikvoru AT Autoprotilátky u tympatif

tištěné sada vzorků
CSFF Izoelektrická fokusae likvoru CD34 Stanovení poµiace buněk CD34+
CSFK KliniCká malýza likvoru FC Kajprotektin ve stolici
DGP Analýza moče testovacfmi proljžky GP Gamapatie
FOB Okukni krváoeni IDDM Auoimunimí diabetes l. typu
FOT Konttoja fiototnetrů IFT Imunofenotypizace
GFIP Glykovaný hemoglobin POCT IGIT Imunopatolo8ie GIT
GLC Stanovení #ukózy (včetně F|ukometrů) sada vzorků
KD Glykovaný hemogjobin RF Dia& revmatoidní artritidy a ASl.O
KM Kardiální markery sada vzorků l

sada vzorků l sada vzorků 2
sada vzorků 2 TIE Stanoveni celkového IgE

LIN verifikace tinearity měkni HR Hormonální receptory
MK AnalŇa močových kmhementů 1HC lmunohistochem. - detekce HER-2/neu
MS Močový sediment VIB Všeobecná imunohistochemie - barvení

tišme fot%rafie ecat Ročni účasmický poplatek
PRO Proteiný v krevním séru IF8 Inhibitor faktoru VIII
RFA Rizikové fáktory aterosklerózy IF9 Inhibitor fáktoru lX
TDM Léky AL Stanovení specifických Ke

sada vzorků es Imunosupresiva
TE Stanovení stopových prvků sada vzorků l

sada vzorků sada vzorků 2
EL Endokrinoľo¶ic l DS Screenin8 droj; v moči
E2 EndokrinoloRie 2 DT CD Transférin
TM Tumorové markery ET Etanol
VVV Diafµostika vramiých vývqjových vad MG1 Molekulámf µnetika 1

sada vzorků l sada vzorků
sada vzorků 2 MG2 Molekulární Kenetika 2

AP AntitxombotickC pHpravky sada vzorků
sada vzorků ZY Cytokiny

DA Diférenciál na automatech n Cena cyklu EHK se dle objednávky účastníka určíjáko součet cč
DD D Dhnecý vzorků + cena sad vzorků + cena vyhodnocmi navíc. Ceny cykli
DIF Hodnocení náběru periferní krve rozděieny pmto, že účastnici si mohou objednat různé kombinaccyklů, sekĺ vzorků a vyhodnocení navíc.
HKG H¢mokoaµlace
HS Hemoko%ulace speciální ,

sada vmňdj Systém SLP :,:: d°'
INRP Měření INR systémy K)CT

sada vzorků 1 Celoroční podpora systému SLP na rok 2019, ')
sada vzorků 3 Kontinuálni roční podpora qstému SLP
sada vmrků 4 zpětný upgrade a roční podpora systCmu SLP
sada vzorků S Komplexní upgrade a roční podpora systému SLP

KO Kmvní obraz Plná verze pro nové uživatele
[.MWH Nizkomolekulámf heparin " Na základě vaši objednávky vám budeme automati
NF Nát9r pcňfemi krve - fotopMie odpovídá vaší verzi systému SLP a historii vašeho předplatného

tištčné fotografie
NKDF Nátěr kosůň dknč - fotoNafie

tištěné fotopafic
RC Retikulocyty na analyzátoru
RET RetikulocýtY mikmkopicky

Program EHK Cena/'E=," 'yklu

Cyklus bez SadaKód Název vzoňrů vzorků

SED Sedimeňtačni rychlost etyt'ocytů
IH Imunohemato[okie

sada vzorků l
sada vzorků 2
sada vzorků 3

PAT přímý anti8[obu!in0vý test
AIH Autoimunitní hepatopatie
AIM Autoimunita

sada vzorků
APLA AntifosfolipidovC protilátky
AT Autoprotilátky u tympatif

sada vzorků
CD34 Stanovení poµiace buněk CD34+
FC Kajprotektin ve stolici
GP Gamapatie
IDDM Auoimunimí diabetes l. typu
IFT Imunofenotypizace
IGIT Imunopatolo8ie GIT

sada vzorků
RF Dia& revmatoidní artritidy a ASl.O

sada vzorků l
sada vzorků 2

TIE Stanoveni celkového IgE
HR Hormonální receptory
1HC lmunohistochem. - detekce HER-2/neu
VIB Všeobecná imunohistochemie - barvení
ECAT Ročni účasmický poplatek
IF8 Inhibitor faktoru VIII
IF9 Inhibitor fáktoru lX
AL Stanovení specifických Ke
es Imunosupresiva

sada vzorků l
sada vzorků 2

DS Screenin8 droj; v moči
DT CD Transférin
ET Etanol
MG1 Molekulámf µnetika 1

sada vzorků
MG2 Molekulární Kenetika 2

sada vzorků
ZY Cytokiny

:ny cyklu bez
ú jsou takto
:e a počty

$j'tbvµ vem
10 každá dalšl

podpory.
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ď Gbjednávka služeb na rok 2019 (příloha smlouvy) 4, /Lluu Kód účastníka: G343

Podepsaná smlouva a vyplněná objednávka musí být odeslány do 30.11.2018
na adresu dodavatele: SEKK s.r.o., P.O, Box B35, 530 01 Pardubice, Česká republika

AI: ÚČASTNÍK (pracoviště, které fyzicky provádí cykly EHK)
Pms/me o kontrolu a případné doplněni. Jsou-li p/bdt/štěné údaje správné, nř nevypisujte. ·

Údaje z databáze SEKK VaŠ"e oprava předtištěných údajů "

Název: Nemocnice Znojmo, p.o.
Oddělení: Odděleni klinické biochemie -
Adresa: MUDr. jana Janského 11, 669 02 Znojmo -

.Česká republika :

Odpovědný pracovník (bude uváděn na výsledkových listech,
osvědčeních o účasti a certifikátech): .

e-m
.

e-m " '

Telefon (pevná l.
Mobil l ?
Mobil 2 *");
IČO: 00092584
DIČ-DPH: CZ00092584 gič uvádějí ineplátci DPH

Poznámka k doručování (nepovinný údaj, max. 100 znaků):

,

Pokud si své objednávky interně označujete, uved'te zde své číslo (kód) objednávky: :
*) Tyto údaje předáváme dopravci pro komunikaci při doručováni zásilek **) Tyto údaje dopravci nepředáváme

A2: ZAKAZNIK (ten, kdo podepisuje sm.louvu a platí, pokud se liší od Al)
Formu/ářA2 je t/bba vyplnit pouze v případě, že /dentlyíkačm údaje oígan/zace, jejíž součástlje vaše pracoviště, se"//š/od .
údajů uvedených ve formu/ářiA1 výše. V takovém případě Ůyp/ňte údaje o otyanizaci tak, jakjsou uvedeny v obchodním
rejstříku nebo na živnostenském listu. . . ,

u0052 Údaje z databáze SEKK Vaše oprava předtištěných úda,jů
Název: Nemocnice znojmo, příspěvková organizace - · .

P

Adresa: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo · ·
.Česká republika :'

IČO: 00092584
DIČ-DPH: CZ00092584 DIČ uvádějí i neplátci DPH "

I .
83 1 :

'(Ú . "M
oVytištěno: 18.10.2018 Datum, ram 1 ze 2
.1-



Cód účastníka: G343
J cyklů, ke kterým existuje jen l sada vzorků, si objednáním
yklu automaticky objednávátei l sadu vzorků (u ostatních si
iusite zaškrtnout, jaké sady chccte).
(ávod a příklady naleznete v dokumentu Pláti EHK 2019.

objednávka služeb na rok 2019 (příloha smlouvy)

moče 5+ ' V+ Objednávka cyklů EHK
Rrogrum EHK ' (Zaškrtněte kôc(ý cyklů takto:

2 AMI
,Wmunáln/účast 'AM2

Objednádŕa sud mrků nade mar. S) .:Ť 'L Objednávku (uveďte počet, mm 9)

Jinická biochemie a Rukleárni medicina Imunologie
immerry ab, TUvTKř. "Ji." S+ V+ f+mrů S+ ' V+ EndDkrin~ 2 S+ V+ Máčni [NR POCT S+ V+ S+ V+ Stm. Ke S+ V+ Ewnol S+

y '°' y"' " '.""" y: ' ^'"' . ' ""' . . ' "'
l 'e=~ INRP2 l AIH2 TIE2 ET2

'~, MlČ ' GHPI :% INRP3 ' l '"'"""' %1/, 'T3
"GHP2 »C JNRP4 2 AIMI ": 7, P't°logie ET4ď"

S1amwmí ©uUzy Tunomé markery ljveďle název svého pMroje Sada l , l1ůrmonáIM S'+ V+ NkkulRmi i'!=. : ' "" %4 ':'"' '°"' ""' l ' ""' % ' MG11 í%

A GLC2 % .TM2 Sada3. 7/- HR2 ,,,, Sada ]
'~ · Glykcmnýhemýobín 'TM3 Krwn(obmz Sada 4 Dtt.kc.IIER4"" y/ Sada 2

2 ="< 'I'M4 2 KOl Sadáš n 2 IHC1 U Sada 3'"l J ""
Z KO2 AIM2 Lpm, IHC2 Z) Sada 4.

KO3 Sada 1 2/ Všeob. imunohi5¢. - barveni Sada 5..,:Z'= = g=í%/Z "O' T' '""
Z 'AMI ' " Kuůiéhli|mrk·ry i "/4 """md·6"rn' b·µrin Sada 3 . VIB2 ,/( MG12 y'c

)AM2 ' ' 2,KM1 %l '"% 2 .LMWH1 : Sada4 ZZ ,,,,,1/^

ili,utM_ iccký ' Sadal bz ' >m ' C , 'LMWH2 ,, '
,

Sada 5 7,L Programy ECAT Sada 2t'r
,,r WIěr perákmi krve - Ňjůjgr 1¢ AnciNs dipldové pmli|ůčk¥ Roční pqpkiek Sada 32 :BTL1 Sada 2/,7µ 7,,

BIL2 ' ' KM2 l NFI W APLA1 l ECAT Sada4
Sada I y" Hematologie NF2 /k :APLA2 Itjh;bllorr&km, vIlt Sada 5

Z ·Bj!a±~ " Sada 2 "n'i'—ki.kě ptHpruv. , :+ V+ Tištěné fč)(k¥ [j Ulý mpwtil 2 ,IF81 Sada 6
Ekl!~ VeňRk··· 1ine·ri¢y WNnf 2 :APl Mz, ""'"'"""""";; 2 if82 """"""'""""' 77/>

ysl·ú·¢ . '~ * , SMál IĽĹ l .NKDF1 "l ,C >'¢J "K """"'""""' ' MG21 1>

2 CCl JmhtmmLŮ , Sada 2 V; .NKDF2 1/: E 2 IF91 Sada j
CC2 2'MKI Sad'3,,«/,- Tištěné foľk, EJ IF92 Sada2"

MK2 AP2 ,7 ""kLLbmy m amly. 'm ~1 ' l Sada 3
2 CRP1 Sada l. 2 RCI >±4 Zr P'ogramy RfB Sada4

CRP2 2 J~< y : Sada 2 líc RC2 'i'm" Igl' S+ Sada 5
'CRP3 jb~ .l S,d, 3' /Z 2 .CD341 2 ALI Sada 6

CRP4 /í 2 RETI CD342 AL2 ' MG22 %:
CRP sy1ém;- POCT Tištěné fotky Cl 2 'DA1 RE'I'2 L Kdpmiektin wshhci AL3 Sada l

2 y PmWn, v k.tvnlm šku 'DA2 S.dim.ntučnl rydibm erymcylů 2 'FCI AL4 Suda 2
CRPP2

l, 2 PROl ' DA3 l FC2 " jmumupm'- Sada3

!PRO2 . 'DA4 ~ 1 CSl 7Z: Sada4
CRPP4 [.kik·M Sáktory D Dimery 2 gjÉň>"< Sada é Sada 5
Se~=.

í 2 ,rfai 4 DD1 TraD$fuzio]ogie 1p~ Sad' S'da6

CRPP6 .tfC RFA2 ' 'DD2 S+ · V+ Amim,mltnľ di.bcíe. I.1,Ph CS2 cylDkjrl·
io.h.mióä analým hkwcu LCů ., ,DD3 2 ·IH1 %,1 2 JDDM1 Sada 2 ZYl
2pm< DD4 Sadal IDDM2 Sada2 ZY2
.~ >dÉia ',Q lkdmc·n( nj1čm pcriřemi krvc Sada 2 v múči ZY3

M"""""" S'd' 2:,,LL 2 ,DIFI V: Sada3 lX 2 IF'ř1 2 DSl ZY4
'.=?///% :::: u ,..::k:a:iec.i|·l· í/, ::: '

Tištěné fotky CI Sada" M :DIF4 " /4 Sadn2 7/: 2 IGI1" )7ý, DS4
řokó· = llkmm SWnmmnľ mpwých prvkO Sada 3 l Sada l ,r CT)'mrv&ŕln

2 CSFFI ' y, 2 tjE>"= HKG1 ' 'IH3 YĹ7: Sada2" l l DTI
'CSFF2 3mq HKG2 ' ' S,da Sa'a3 1)'12 '

. ,jhi.káaulýzů Ilk Sada 2 IIKG3 Sada 2 Sada 4
'C=<' Y '""//,Ľ 1GIT2 Y/C
'~' "cR ' >ŠJ' Y? '"'='"""' 1H4 Sadal

jwiý» moče Sada2 ' ť,, 2 HSl ú,>, Sada ] L' Sada 2
2 DGP1 Sada I l Sada 2 . Sada 3 Další služby EHK

DGP2 2 iíů>"< ' Sada 2' 7"L? Sada 3' h Sada 4 l": Osvědčeni o ůčasli a certifikáty navíc
DGP3 ' Eíi>= ' Sada 3 LJr- 2 MTI j v angličtinč [J"ť ,

Ikůjmrváceni(kY:n1ltMivne) '¢>"<; Sada4 /jC PAT2 2 RFI

' gjE~ HS2 Vr " Sada l % Systém SLP"' "/717
Sada l ,mc Sada 2 m Celoroční podpora na Tnk 2019 X

'oužívá ' systém POCT. Sada 2 RF2
%4 ,f: Sy'tCm SI.P pro nové uživačcle:

lv n' svého phstrojt Sada 3
Sada 1' "" ?

mono verze CI síťová vctzl" [J
F

Sadá 4 4 Sada 2 tC 9ml¢¢ ňavjc ........
1

>/1 ' k: it Strana 2ze2


