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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 
 

(dále jen „smlouva“) 
 

 
 
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 
Se sídlem:   B. Němcové 1931/6, 370 01  České Budějovice 
IČ:    481 999 31 
Vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr, vložka 394 
Zastoupena:   MUDr. Markem Slabým, MBA, ředitelem ZZS JčK 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Kontakt:   tel: 387 762 115 
   e-mail: sekretariat@zzsjck.cz 
(dále jen „kupující“) 
 
a 
 
Nemocnice Český Krumlov, a.s. 
Se sídlem:  Nemocniční 429, Český Krumlov 381 01 
IĆ:   26095149 
Zastoupena:  MUDr. Jindřich Florián a Václav Grubmüller, předseda a člen představenstva 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Kontakt:   tel: 380 761 111 
   e-mail: sekretariat@nemck.cz 
(dále jen „prodávající“) 
 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1.1 Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu a kupující se zavazuje odebírat od prodávajícího produkty – Léčivé 

přípravky a zdravotnické potřeby, tak jak je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“). 
 
1.2 Kupující se vyhrazuje právo rozšířit nebo změnit rozsah odebíraného zboží, a to v případě, že v roce 2019 

dojde ke změně doporučených postupů v užívání léčiv v přednemocniční péči. 
 
1.3 V případě změn odebíraného zboží uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy vyvolaných nezávisle na smluvních 

stranách (například nedostupnost léčivého přípravku na trhu) musí být tato změna neprodleně oznámena 
prodávajícím písemně, osobou k tomu oprávněnou.  Kupující si vyhrazuje právo změnit rozsah odebíraného 
zboží v případě, že konkrétní léčivý prostředek nebo zdravotnický prostředek nebude v distribuce dostupný. 
Změna dodávky léčivého prostředku je možná výhradně formou dodatku ke smlouvě.  
 

1.4 Kupující si vyhrazuje právo na zajištění mimořádné dodávky léčiv v případě akutní potřeby. Na mimořádnou 
dodávku se vztahují dodací podmínky uvedené v bodě II. Dodací podmínky. 

 
1.5 Tato smlouva upravuje podmínky pro dodávky zboží. Koupě a prodej zboží se budou uskutečňovat na základě 

samostatných kupních smluv, které budou uzavírány 1x měsíčně na základě jednotlivých objednávek 
kupujícího.  

 
1.6 K uzavření kupní smlouvy ve smyslu předchozího odstavce dojde potvrzením objednávky kupujícího 

prodávajícím, není-li dále uvedeno jinak. Smluvní strany se dohodly, že prodávající má povinnost kupujícímu 
potvrdit přijetí objednávky písemnou formou – e-mailem, a to nejpozději do 24h od doručení objednávky.  

 
1.7 Vztahy vyplývající z jednotlivých kupních smluv mezi kupujícím a prodávajícím se budou řídit pravidly a 

podmínkami sjednanými v této smlouvě a ustanovením zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku.  
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II. 
Dodací podmínky 

 
2.1 Zboží podle této smlouvy bude prodávajícím dodáno ve specifikaci a množství, které objedná kupující a 

prodávající akceptuje v objednávce, není-li dohodnuto jinak. 
 
2.2 Písemná objednávka může být kupujícím zaslána prodávajícímu poštou nebo e-mailem. 
 

2.3 E-mail prodávajícího pro doručování objednávky je prokopius@nemck.cz. Případnou změnu e-mailu pro 
doručování objednávek oznámí prodávající kupujícímu písemným oznámením, které je účinné ode dne, kdy 
bude doručeno kupujícímu.  

 
2.4 Objednávky, které jsou pro prodávajícího závazným úkonem podle čl. I. odst. 1.3, je oprávněn za kupujícího 

vystavovat a podepisovat MUDr. René Papoušek. Případnou změnu osob oprávněných za kupujícího 
vystavovat a podepisovat objednávky oznámí kupující prodávajícímu písemným oznámením, které je účinné 
ode dne, kdy bude doručeno prodávajícímu. 

 

2.5 Objednávka musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: 
- datum 

- číslo objednávky 

- název objednaného zboží včetně jeho ATC kódu 

- množství objednaného zboží 

- jméno a podpis oprávněné osoby 

2.6 Prodávající dodá kupujícímu objednané zboží do místa dodání (viz příloha č. 2 této smlouvy), a to dle 
požadavku kupujícího uvedeného v objednávce. Náklady na dopravu zboží na smluvenou adresu jsou k tíži 
prodávajícího.  

 

2.7 Zboží objednané kupujícím se zavazuje prodávající dodat v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 
dnů ode dne odeslání objednávky kupujícím. V případě, že prodávající nemá dostatečné množství 
objednaného zboží na skladě, nebo pokud z jiných závažných důvodů nebude moci prodávající dodržet termín 
dodání, vyrozumí o této skutečnosti kupujícího do 24h od doručení objednávky, v opačném případě odpovídá 
za škodu tím způsobenou.  

 

2.8 Plnění se považuje za řádné, jestliže prodávající dodal kupujícímu zboží ve specifikaci a množství a čase 
uvedeném v objednávce, není-li domluveno smluvními stranami jinak.  

 

2.9 Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu informace o produktech dle potřeb kupujícího. 
 

2.10  Prodávající je povinen na dodací listy a faktury uvádět čísla objednávek kupujícího. 
 

 
 

III. 
Kupní cena a platební podmínky 

 

3.1 Kupní cena zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.  
 

 
3.2 Kupní cena představuje konečnou cenu za zboží, která v sobě zahrnuje veškeré daně, poplatky, cla, pojištění, 

náklady na dopravu do místa dodání. Takto stanovená kupní cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná po 
celou dobu účinnosti smlouvy. 

 

3.3 Cenu za zboží je možné měnit pouze v případě, že dojde v průběhu účinnosti smlouvy ke změnám legislativy 
upravující výši DPH. V takovém případě jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. 
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3.4 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím v souladu 
s touto smlouvou. Součástí každé faktury budou odsouhlasené dodací listy a rozpis dodaného zboží v členění 
dle místa dodání zboží (viz příloha č. 2 této smlouvy). 

 

3.5 Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za řádně a včas dodané zboží do 30-dnů od doručení faktury 
kupujícímu. Kupující zaplatí kupní cenu bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na této 
smlouvě nebo na jiný bankovní účet uvedený prodávajícím. V případě, že prodávající bude požadovat 
zaplacení kupní ceny na jiný bankovní účet, než-li je uveden v této smlouvě, musí tuto skutečnost kupujícímu 
prokazatelně písemně oznámit. Kupní cena se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy byla příslušná částka 
odepsána z účtu prodávajícího ve prospěch účtu kupujícího. 

 

3.6 Prodávající je povinen vystavit fakturu, která bude obsahovat min. náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 
Sb. o účetnictví v platném znění, zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a NOZ.V 
případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje dle této 
smlouvy, je kupující oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě deseti dnů od jejího obdržení prodávajícímu. Do doby 
odstranění vad faktury a jejího řádného vystavení a předání kupujícímu, není kupující v prodlení se zaplacením 
kupní ceny. Vystavením nové (opravené) faktury běží nová lhůta splatnosti.  

 

3.7 Kupující je oprávněn započíst si jakoukoliv svou peněžitou pohledávku vůči peněžité pohledávce prodávajícího 
dle této smlouvy.  

 

3.8 Zálohy nejsou sjednány. 
 

3.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je kupující povinen 
zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

 

IV. 
Nebezpečí škody a přechod vlastnického práva 

4.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho protokolárním převzetím od prodávajícího. 
Prodávající je povinen umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k celému zboží na základě této smlouvy a 
v souladu s příslušnými právními předpisy.  

 
4.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem řádného předání a převzetí zboží. 

 

V. 
Vady zboží a záruka za jakost 

 

5.1 Odpovědnosti za vady zboží a uplatnění práv a povinností při uplatňování nároků vyplývajících z odpovědnosti 
za vady zboží a ze záruky se řídí ustanovením § 2099 a násl. zákona č. 89/20125 Sb občanského zákoníku. 

 
5.2 Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží v délce trvání záruky poskytnutém výrobcem. Prodávající se 

zavazuje dodávat kupujícímu léky s lhůtou expirace delší než 6 měsíců od data dodání léku kupujícímu.  
 

5.3 V případě, že kupující zjistí vady zboží, a to jak při převzetí, tak v průběhu záruční lhůty, je povinen tyto vady 
zboží bez zbytečného odkladu reklamovat písemně u prodávajícího. Prodávající po uznání reklamace vymění 
zboží za nové, nebo vystaví na reklamované zboží dobropis.  

 

5.4 Jde-li o vady, spočívající v nesouladu množství a druhu dodaného zboží se zbožím uvedeným v přepravním 
listu, je povinen kupující reklamovat do 5 pracovních dnů ode dne dodání zboží. Po této lhůtě 5 pracovních 
dnů nebude reklamace prodávajícím uznána.  

 

5.5 Při reklamaci bude postupováno dle následujících pravidel: 
 

- Kupující oznámí prodávajícímu reklamaci e-mailem, kdy specifikuje zboží, závadu zboží. 
 

- Kupující uvede požadovanou dodací adresu, kam má být zasláno zboží z reklamace zpět kupujícímu, 
kdy uvede kontakt (e-mail + telefon) na osobu pověřenou vyřízením reklamace. 
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- Prodávající následně vyřídí reklamaci v rozsahu povinností a odpovědnosti za záruku v rozsahu 

ustanovení § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v termínech výše 
uvedených. 

 

- V případě, že vznikne kupujícímu nárok na vrácení kupní ceny a vystavení dobropisu, zavazuje se 
prodávající dobropis posílat automaticky na e-mail sekretariat@zzsjck.cz a to do 3 dnů od vzniku 
nároku na vrácení kupní ceny dle této smlouvy. 

 

 
VI. 

Doba trvání smlouvy 
 
 

6.1 Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami do 31.12.2019. 
 
 

VII. 
Předmět dílčí kupní smlouvy 

 
 

7.1 Prodávající se zavazuje na základě dílčí kupní smlouvy předat kupujícímu zboží a umožnit kupujícímu nabýt 
vlastnické právo ke zboží. 

 
7.2 Kupující se zavazuje na základě dílčí kupní smlouvy za řádně a včas dodané zboží zaplatit prodávajícímu 

kupní cenu, tak jak je dále v této smlouvě specifikovaná. 
 

 
VIII. 

Odpovědnost za škodu 
 

8.1 Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu, kterou způsobí druhé smluvní straně porušením své právní 
povinnosti a povinností uvedenými v této smlouvě. Odpovědnost smluvních stran za škodu způsobenou 
v souvislosti s touto smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. 

 
8.2  Každá ze smluvních stran je povinna předcházet vzniku škody, učinit vhodná a přiměřená opatření k odvrácení 

hrozící škody a v případě škody učinit veškerá rozumně požadovaná opatření k tomu, aby rozsah škody byl co 
nejnižší.  

 

IX. 
Odstoupení od smlouvy 

 
9.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této kupní smlouvy z důvodů uvedených v NOZ a z důvodů 

uvedených v této smlouvě. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a musí být doručeno druhé smluvní 
straně. 

 
9.2 Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy i v případě, že: 
 

a) Prodávající se ocitne v situaci ohrožující řádné splnění závazků z této smlouvy (zrušení, úpadek, likvidace 
apod.) 

b) Prodávající svá prohlášení z této smlouvy neplní nebo se některé z těchto prohlášení ukáže být 
nepravdivým, nepřesným či zavádějícím (vč. nedílných příloh k této smlouvě č. 1, č. 2, č.3) 

c) Prodávající je v prodlení se splněním jakéhokoliv závazku dle této smlouvy, delším než-li 30 dnů (vč. 
nedílných příloh k této smlouvě č. 1, č.2, č.3). 

 
9.3 Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně a práva 

a povinnosti smluvních stran zanikají dnem účinnosti oznámení o odstoupení.  
 
9.4 Jestliže se oznámení o odstoupení nepodaří doručit druhé smluvní straně, nabývá odstoupení od smlouvy 

účinnosti desátý den po jeho odeslání druhé smluvní straně, které je určeno. 
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9.5 Vzájemné pohledávky smluvních stran se vypořádají zápočtem, když tento zápočet je oprávněn provést pouze 
kupující. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny práva na zaplacení smluvní pokuty a práva na náhradu 
škody. 

 

X. 
Komunikace smluvních stran 

 
10.1 Smluvní strany uvedly za účelem doručování tyto kontaktní údaje: 
 

 
Kupující:  Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 
  B. Němcové 1931/6, 370 01  České Budějovice 
  Tel:   387 762 115 
  e-mail:  sekretariat@zzsjck.cz 
  dat. schránka: g4umvrn 
 
Prodávající:   Nemocnice Český Krumlov, a.s. 
  Nemocniční 429, 381 01  Český Krumlov 
  Tel:   380 761 111 
  e-mail:  info@nemck.cz 
  dat. schránka: xpffc5j  

 
 
10.2 Smluvní strany doručují dle této smlouvy oznámení, žádosti či jiná sdělení druhé smluvní straně v písemné 

formě, doporučenou poštou, datovou schránkou nebo je předává druhé straně oprávněnému zástupci proti 
potvrzení o převzetí. Jiná komunikace smluvních stran může mezi smluvními stranami probíhat prostřednictvím 
kontaktních osob (prostřednictvím telefonů či elektronickou poštou). 

 
10.3 V případě, že adresát zásilky odmítne tuto bezdůvodně převzít, má se za to, že zásilka byla doručena dnem, 

kdy byla bezdůvodně odmítnuta. V případě, že zásilka byla pro adresáta uložena u osoby pověřené jejím 
doručením (Česká pošta s.p.), má se za to, že zásilka byla doručena třetím dnem po jejím uložení.  

 

10.4 Smluvní strany určily kontaktní osoby oprávněné jednat o technických částech plnění této smlouvy: 
 

za kupujícího MUDr. René Papoušek    tel:  
      e-mail: papousekr@zzsjck.cz 
 
 
za prodávajícího Pharm. Dr. Jaroslav Prokopius tel:  
      e-mail: prokopius@nemck.cz 
  

  
10.5 Smluvní strany se dohodly, že bezodkladně oznámí druhé smluvní straně změnu jakéhokoliv kontaktního údaje 

uvedeného v této smlouvě nebo změnu pověření kontaktních osob. Tyto změny nepodléhají schválení druhé 
smluvní straně a nepovažují se za změnu smlouvy. 

 
 

XI. 
Ochrana informací 

 
 
11.1 Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti 

s touto smlouvou. Povinnost mlčenlivosti ne nevztahuje na ty skutečnosti, které jsou nebo se stanou obecně 
známými, aniž by se tak stalo v důsledku porušení této smlouvy. 

 
11.2 Tato povinnost se nevztahuje na podávání potřebných vysvětlení a údajů příslušným oprávněným státním a 

veřejným orgánům a institucím v České republice nebo oprávněným veřejným úřadům a institucím Evropské 
unie, pokud jsou k tomu smluvní strany povinny dle příslušných obecně závazných právních předpisů. 
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XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
 
12.1 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a změnit nebo doplnit tuto 

smlouvu lze pouze na základě písemných postupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními 
stranami.  

 
12.2 Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti 

dle této smlouvy třetí osobě. 
 
12.3 Neplatnost jednotlivého ustanovení této smlouvy, nezpůsobuje neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany 

se zavazují takovéto ustanovení nahradit bez zbytečného odkladu jiným ustanovením, které bude platné, a 
které svým obsahem bude nejvíce odpovídat smyslu a účelu ustanovení neplatného ustanovení.  

 

12.4 V případě sporu smluvních stran, se smluvní strany zavazují řešit tento spor smírem v souladu s účelem této 
smlouvy. Dožádaná strana je povinna účastnit se jednání o vyřešení sporu smírem do jednoho týdne od 
obdržení výzvy k jednání od druhé smluvní strany. V případě, že nedojde ke smírnému vyřešení sporu, bude 
spor řešen u věcně a místně příslušného soudu, v jehož obvodu se nachází sídlo kupujícího.  

 

12.5 Vztahy mezi smluvními stranami se ve věcech neupravených touto smlouvou řídí přísl. ustanovením NOZ. 
 

12.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. 

 

12.7 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 
Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany si tímto ujednávají, že zveřejnění dle tohoto 
zákona zajistí kupující způsobem v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. 

 

12.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, každé o síle originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží 
každá ze smluvních stran.  

 

12.9 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
 
Příloha č. 1_Soupis předmětu a počtu kusů dodávky 
Příloha č. 2_Seznam výjezdových základen ZZS JčK 
Příloha č. 3_Oznámení změny 

 
 
 
V Českém Krumlově, dne……………    V Českých Budějovicích, dne 
 
 
 
 
……………………………………     ……………………………………….. 
 
za prodávajícího       za kupujícího 
MUDr. Jindřich Florián      MUDr. Marek Slabý, MBA 
předseda představenstva      ředitel ZZS JčK 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
za prodávajícího 
Václav Grubmüller 
člen představenstva 




