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KUPNÍ  SMLOUVA  
uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

  

Článek I. 
Smluvní strany  
 
SORAL & HANZLIK Medical s.r.o. 
se sídlem:               Kettnerova 1940/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
zapsaný/á               v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze C 263947 
IČ:   05457955 
DIČ:    CZ 05457955 
Zastoupený   Ing. Daliborem Šoralem, jednatelem 
Bankovní spojení    Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 180048 / 5500  
 
(dále jen „prodávající “) 
 
a 
 
Senior d ům Soběslav 
se sídlem:  Mrázkova 748/III, 392 01 Soběslav 
IČO:  709 205 67  
Zastoupený Ing. Zinou Petráskovou, ředitelkou 
 
(dále jen „kupující “) 
 
 
Článek II. 
 Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem plnění této kupní smlouvy je dodávka následujících produktů (dále jen 
Zboží): 
 

• 1 ks zvedák Poweo 200 s EPS+váha Scalis,ext.nabíječka 
• 1 ks S 85 55 400 celodenní vak XL 

 
Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění dopravy do místa plnění a zprovoznění a 
uvedení Zboží do provozu, předvedení jeho funkčnosti, zaškolení obsluhy v souladu se 
zákonem č. 268/ 2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, likvidace obalů a odpadu a 
předání dokumentace ke Zboží.  
 
2.  Prodávající se zavazuje Zboží, které je předmětem plnění této kupní smlouvy, dodat 
kupujícímu. Dodání Zboží se uskuteční jeho převzetím kupujícím na základě předávacího 
protokolu podepsaného oběma smluvními stranami (dodacího listu). Součástí dodávky je i 
předání další dokumentace, která se ke Zboží vztahuje, a to zejména: faktura – daňový 
doklad, záruční list, návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě.  
 
3. Kupující se zavazuje řádně Zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu 
uvedenou v této smlouvě. 
 
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nepoužité, originálně zabalené. 
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5. Vlastnické právo ke Zboží (vč. veškerého příslušenství) a nebezpečí škody na Zboží 
přechází na kupujícího okamžikem podepsání předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami. 
 
 
Článek III. 
Kupní cena, platební podmínky 
 
1. Celková kupní cena je sjednána ve výši: 164 503 Kč bez DPH; 189 178 Kč včetně DPH 
(15 %).  
 
Ve sjednané ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním prodávajícího dle této 
smlouvy, zejména je zahrnuta cena Zboží, doprava Zboží do místa plnění, uvedení Zboží do 
provozu, předvedení Zboží, zaškolení obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o 
zdravotnických prostředcích, likvidace obalů a odpadu, jakož i veškeré další náklady spojené 
s dodávkou Zboží kupujícímu.  
 
2. Cena je sjednána dohodou účastníků smlouvy dle zák. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena 
pevná, konečná a nepřekročitelná. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu na účet 
prodávajícího s uvedením variabilního symbolu č. faktury - daňového dokladu prodávajícího. 
Kupní cenu včetně DPH je možné změnit pouze tehdy, dojde-li po uzavření této Smlouvy v 
době do dodání Zboží ke změně právních předpisů upravujících sazbu DPH předmětu této 
Smlouvy. 
 
3. Cena je splatná 30 dní po dodání Zboží, včetně jeho uvedení do provozu, předvedení, 
zaškolení obsluhy v souladu se č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, a likvidaci 
obalů a odpadu, a po podepsání předávacího protokolu potvrzujícího provedení dodávky a 
protokolu o zaškolení obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických 
prostředcích, a to jednorázově do 14 dnů od doručení faktury prodávajícím.  
 
4. Platbu kupující provede na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této 
smlouvy. 
 
5. Veškeré platby, které mají být dle této smlouvy učiněny, budou provedeny v české měně, 
na základě Prodávajícím vystaveného řádného daňového dokladu.  
 
Článek IV. 
Povinnosti prodávajícího 
 
1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží odpovídající popisem a funkčností věcné technické 
specifikaci uvedené v článku II této smlouvy.  

2. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje Zboží instalovat v prostorách kupujícího, 
toto Zboží řádně zprovoznit, provést školení personálu kupujícího ohledně užívání a údržby 
tohoto Zboží v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, a toto 
Zboží včetně návodů k obsluze a prohlášení o shodě kupujícímu řádně předat, a to 
nejpozději do 6 týdnů od uzavření této smlouvy.  

3.  O předání a převzetí Zboží bude pořízen předávací protokol, který musí být podepsán 
zástupcem prodávajícího a zástupcem kupujícího. 
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Článek V. 
Prohlášení prodávajícího 
 
1.   Prodávající prohlašuje, že ke dni účinnosti této smlouvy 

a) proti němu není vedeno exekuční řízení, 
b) proti němu není vedeno insolvenční řízení, 
c) uzavřením této smlouvy nezkracuje uplatnění pohledávky třetí osoby  

 
Prodávající prohlašuje, že k okamžiku bezprostředně přecházejícímu předání Zboží 
kupujícímu 

a) bude výlučným vlastníkem Zboží; 
b) nebude Zboží zatíženo jakýmkoliv právem třetí osoby;  
c) nebude vůči třetím osobám v postavení dlužníka pro závazky, které by mohly být 

uspokojeny z hodnoty Zboží. 
 

2.   Prodávající dále prohlašuje, že Zboží a jeho instalace v místě plnění smlouvy vyhovují 
požadavkům, stanoveným platnou legislativou, zejména zákonu č. 268/2014 Sb., o 
zdravotnických prostředcích. 
 
Článek VI. 
Povinnosti kupujícího 
 
1. Kupující pověřuje rozhodováním o detailech instalace Zboží a jeho převzetím, včetně 
podpisu zápisu o předání a převzetí Zboží a o provedení školení personálu kupujícího 
v souladu se zákonem č. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, následujícího 
zaměstnance: Zbyněk Podráský, provozní technik. 
 
 
Článek VII. 
 Záruční podmínky 
 
1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost Zboží spočívající v tom, že Zboží, jakož 
i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k 
ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé 
vlastnosti. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost Z boží v délce trvání 24 
měsíců ode dne převzetí Zboží kupujícím, tj. ode dne podpisu předávacího protokolu. 
 
2.  Projeví-li se v záru ční dob ě na Zboží závada, oznámí kupující tuto skute čnost 
prodávajícímu na jeho e-mail info@soralhanzlik.eu n ebo písemn ě na adresu Soral & 
Hanzlik Medical s.r.o, Kettnerova 1940, 155 00 Prah a 5 s popisem závady.   
 
3.  Nebude-li možné závadu na Zboží v záruce odstranit do 30 dnů ode dne doručení 
oznámení kupujícího o výskytu vady, je kupující oprávněn na prodávajícím žádat, aby mu ve 
lhůtě 10dnů bylo poskytnuto náhradní Zboží, a to v odpovídajícím provedení a funkčnosti. 
 
Článek VIII. 
Odstoupení od smlouvy a sankce 
 

1. V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou celé kupní ceny nebo její části delším 30 
kalendářních dnů, je prodávající po písemné výzvě a po stanovení a marném uplynutí 
přiměřené lhůty k úhradě dlužné částky oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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2. V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním Zboží delším než 20 dnů, je kupující 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

3. V případě, že se kterékoliv prohlášení prodávajícího uvedené v čl. V. této smlouvy ukáže 
nepravdivým, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4.  Odstoupení od této kupní smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně 
popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany musí být úředně ověřen a 
k oznámení o odstoupení musí být připojeny doklady dokládající důvod odstoupení, jinak je 
odstoupení od této kupní smlouvy neplatné. Tato kupní smlouva zaniká ke dni doručení 
oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně. 

5.  Odstoupením se tato kupní smlouva ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si vše, co 
podle této smlouvy dostaly.  

 
Článek X. 
Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva, jakož i právní vztahy z této smlouvy vyplývající, se řídí zákonem č. 89/2012 
Sb., občanským zákoníkem v platném znění. 

2. Právní vztahy z této smlouvy se řídí právem České republiky. 

3. Smlouva bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom exempláři.   

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě číslovaných, a oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran podepsaných, dodatků. Všechny dodatky se stávají nedílnými 
součástmi této smlouvy.  

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě jejich svobodné vůle a v 
souladu s jejich zájmy a na důkaz toho připojují podpisy svých statutárních zástupců. 

6.  Smlouva vstupuje v platnost a účinnost připojením podpisu obou smluvních stran. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy je: nabídka ze dne 19.10.2018 

 

 
V Praze dne 11.12.2018             V …………………………….             
 
  
 
 
 
 ………................................................                ……………................................................. 
                   prodávající:                                                           kupující: 
 
Soral & Hanzlik Medical s.r.o      
Ing. Dalibor Šoral, jednatel 


