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SMLOUVA 

o zřízení konsignačního skladu (dále jen smlouva) 
na Radiologické klinice FN Olomouc (cv.č. KS 6007) 

uzavřená mezi (J častníky 

Fakultní nemocnice Olomouc 
se sídlem: I.P. Pavlova 6, 775 20 OlomoLlC 
IČ: 00098892 
DIČ: CZ00098892 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú.: 2934392/0800 
zastoupená: MUDr. Radomírem Maráčkern, ředitelem 
dále jen "kupujíc1'' 

a 

spo lečností 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupená: 
dále jen uprodávajíci'' 

BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. 
Na Šafránce 411 101 00 Praha 10 
25112015 
CZ25112015 
Raiffeisenbank, č.ú.: 118 110 66 68/ 5500 
Zbyňkem Kněžínkem, jednatelem společnosti 

I. 
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1) Předmětem této smlouvy je zřízení konsignačního skladu zdravotnického materiálu dodávaného 
prodávajícím na Radiologickou kliniku v místě sídla kupujícího. 

2) Množství a typy dodávaného zdravotnického materiálu budou určeny kupujícím, a to podle jeho 
aktuálních provozních potřeb. Požadavky na množství a sortiment zboží budou písemně oznámeny 
prodávajícímu. Druhy zboží, které se prodávající zavazuje dodávat do kons ignačního skladu, jsou 
uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy a zároveň 
obsahuje ceník dodávaného zboží platný ke dni uzavření této smlouvy 

3) Prodávající si vyhrazuje právo upravit cenu předmětu této smlouvy zejm. v případě změny 
regulačních předpisC! upravujících cenu zdravotnických prostředka, změny výše DPH stanovené 
příslušnými právními předpisy,apod . 

4) Prodávající je povinen v případě změny ceny dodávaného zboží o takové změně kupujícího bez 
zbytečného odkladu informovat, a to nejpozději 1 měsíc před účinností takové změny. Bez 
ohledu na případné změny v ceníku prodávajícího je prodávající povinen kupujícího informovat o 
změnách v ceníku veškerého konsignova~i na konci kalendářního pololetí 
a to emailem na emailovou adresu: ---- přičemž tato informace bude 
kupujícímu sloužit pro pravidelné a pruběžné porovnání cenové nabídky a zjišťování vývoje na 
trhu s konsignovaným zbožím, a to zejména za účelem efektivního a hospodárného využívání 
veřejných prostředkO, s nimiž kupující hospodaří a k naplnění zásad transparentnosti, jakož i 
jiných požadavk~ stanovených předpisy upravujícími oblast veřej ných zakázek a oblast 
hospodaření s veřejnými finančními prostředky. 

S) !Vlateriál vydaný z konsignačního skladu bude prťlběžně prodávajícím doplňován na základě 
písemného požadavku kupujícího prodávajícímu, a to podle aktuálních potřeb kupujícího. 

6) Materiál v konsignačním skladu je majetkem prodávajídho až do jeho úplného zaplacení 
kupujícím. Zaplacením se rozumí den připsání finanční částky na účet prodávajícího. 

7) Kupující je oprávněn obvyklým zpt'lsobem disponovat dodaným zbožím, vyjma jeho zcizení třetím 
subjektllm. Toto oprávnění se automaticky ruší, pokud bude podán návrh na prohlášení konkursu 
na majetek kupujícího či kupující vstoupí do likvidace. 



8) Prodávající má právo kontroly konsignačního skladu a kupující se zavazuje kdykoliv, po 
předchozím písemném oznámení, ve lhBtě 14 dnu ode dne doručení písemného oznámení, nebo 
nedohodnou-li se obě strany jinak, umožnit prodávajícímu inventuru materiálu uskladněného 
v konsignačním skladu. Inventuře musí být přítomen pověřený pracovník kupujícího. 

9) Písemným oznámením se rozumí doporučený dopis, fax nebo elektronická pošta s tím, že se 
zavazuje druhá smluvní strana příjem písemné informace objednávky zboží apod. od druhé 
smluvní strany neprodleně potvrdit. Smluvní strany sjednávají fikci doručení 3.dnem ode dne 
podání doporučeného dopisu k přepravě přepravcem Poštou a.s. a v případě podání zprávy 
faxem nebo elektronickou poštou počíná běžet lhBta dnem odeslání faxu nebo zprávy 
elektronickou poštou druhé smluvní straně. 

II. 
1) Při přejímání a vydávání materiálu do a z konsignačního skladu bude zachováván tento postup: 

a) Při příjmu zboží potvrdí kupující prodávajícímu dodací list, ve kterém bude uvedeno, že se 
jedná o dodávku do konsignačního skladu dle této smlouvy; dodací list potvrzuje osoba 
odpovědná za konsignační sklad určená kupujícím. Tento potvrzený dodací list vrátí kupující 
prodávajícímu. 

b) Výdej zboží provádí osoba pověřená kupujícím pouze na základě výdejky. Výdejka musí 
obsahovat specifikaci vydaného materiálu podle seznamu zboží konsignačního skladu, a to 
včetně čísla šarže a doby expirace spotřebovaného materiálu. 

c) Výdejka se vyhotovuje ve trojím vyhotovení, jedenkrát pro prodávajícího, jedenkrát pro 
oddělení zásobování kupujícího, a jedenkrát pro evidenci konsignačního skladu, vedenou 
odpovědnou osobou. 

d) Osoba odpovědná za konsignační sklad je povinna příslušný stejnopis vyhotovené výdejky bez 
zbytečného odkladu odeslat prodávajícímu a předložit oddělení zásobování kupujícího. 

III. 
1) Kupující je povinen v prvé řadě čerpat materiál s aktuálně nejkratší dobou expirace tak, aby se co 

nejvíce zamezilo případné výměně materiálu. 

2) Vzhledem k omezené době použitelnosti mBže kupující vrátit nepoužitý materiál nejpozději 6. 
měsíc před uplynutím stanovené doby exspirace. V takovém případě bude vrácený materiál 
vyměněn za nový s odpovídající expirační dobou. 

3) Prodávající se zavazuje dodávat do konsignačního skladu zdravotnický materiál minimální dobou 
exspirace 9 měsícu od dodání do konsignačního skladu. 
Kupující je povinen v prvé řadě čerpat materiál s aktuálně nejkratší dobou exspirace tak, aby se co 
nejvíce zamezilo případné výměně materiálu. 

4) Konsignační sklad bude zajištěn v místnosti s pokojovou teplotou ve zvláštních zamykatelných 
skříních. O konsignačním skladu povede kupující zvláštní evidenci. 

IV. 
1) Za hospodaření konsignačního skladu (č.6007) je odpovědná paní Jarmila Venháčová 

2) Materiál vydaný z konsignačního skladu bude prodávající fakturovat kupujícímu na základě 
výdejek. Faktury budou zasílány na Sklad zdravotních prostředktl kupujícího se splatností 60 
dní ode dne doručení faktury. K faktuře budou připojeny kopie výdejek potvrzené pověřenou 
osobou kupujícího. 

v. 

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a také účinnosti dnem podpisu 
oběma účastníky. 

2) Tuto smlouvu muže kterýkoliv z účastníku vypovědět; výpověď musí být písemná, jinak je 
neplatná. V případě výpovědi smlouva zaniká uplynutím výpovědní doby, která se sjednává 
v trvání 2 měsíců, a která počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
druhému z účastníku. 

! 
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3) Kupující je dále oprávněn v případě změny ceníku konsignovaného zboží od této smlouvy 
odstoupit, a to ke dní účinnosti takové změny. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí 
být učiněno nejpozději 5 pracovních dní před účinností změny ceníku konsignovaného zboží. 
účinky odstoupení nastávají dnem účinnosti změny ceníku konsignovaného zboží. 

4) Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou účastníku. 

5) V případě výpovědi či ukončení smlouvy dohodou se prodávajÍCÍ i kupující zavazují vypořádat 
vzájemné nároky ve lhutě 30 kalendářních dnu ode dne ukončení smlouvy. 

6) Veškeré informace, které účastníci této smlouvy v době platnosti smluvního vztahu získají, jsou 
považovány za přísně d1lvěrné a nesmí být sdělovány třetím osobám, a to i v případě ukončení 
této smlouvy. 

7) Vztahy založené touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem a navazujícími právními předpisy. 

8) Jakékoliv změny nebo doplňky smlouvy jsou platné pouze v písemné formě ve formě Dodatku 
k této smlouvě podepsané oběma smluvními stranami. 

9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím vyhotoveni1 po jednom pro každého účastníka, vždy 
s platností oríginálu. 

t) 
I 
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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o zřízení a provozování konsignačního skladu na 

Radiologické klinice (ev.č.KS 6007) 

ze dne1 __ : - 2011 

1. 
Smluvní strany 

Kupující : 

Fakultní nemocnice Olomouc 
se sídlem I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 
Právnl forma: státní přispěvková organizace - §2 odst. 1 písmeno a) bod 2 zákona 
přispěvková organizace, kód 331 
IČO: 00098892 
DIČ: CZ00098892 
Zastoupená: MUDr. Radomírem Maráčkem, ředitelem 
Bankovní spojeni: česká spofitelna a. s. 
Čís lo účtu: 2934392/0800 

a 

Prodávající : 

BS PRAGUE MEOICAL CS, spol. s r .o . 
Se sídlem Na Šafránce 1813/41 , 101 00 Praha 10 
IČO: 25112015 
DIČ : CZ 25112015 
Zastoupená: jedna telem společnosti Zbyňkem Kněžínkem 
Bankovnl spojeni : Raiffeisenbank, a.s .. č. ú .. 118 110 66 68/5500 

II. 
Předmět dodatku 

Smluvní ceny zbožl na výše uvedeném konsignačnlm skladě j sou uvedeny v Příloze 6.1, která je 
nedílnou součástí tohoto dodatku a jsou platné k 1.1.2011. Prodávajici si vyhrazuje právo upravit cenu 
předmětu této smlouvy zejména v případě změny regulačních předpisů , upravujících cenu 
dodávanych zdravotnických prostředků, změny výše DPH stanovené pfislušnýrni právními předpisy, 
výraznou změnou kurzu Eura, apod. 

Pokud bude v daném čtv r tleti dosaženo alikvótnf části obratu. bude adekvátní část finančního bonusu 
vyplacena do deseti (10) pracovních dnů po skončenf daného čtvrtletí na zák ladě vystavené faktury. 
Celkové vyrovnáni finančního bonusu bude provedeno prodávajrcfm do deseti (10) pracovních dnů od 
skončeni ka lendářnfho roku. 
Finanční bonus se vypočte z výše dosaženého obratu bez DPH. Problematika DPH u finančního 
bonusu bude re~ena dle platné právní úpravy vztahujfcí se k DPH. 
Finančn í bonus se nevztahuje k jednotlivým položkám odebraného zbozí. ale k celkovému objemu 
dodávek uskutečněných za výše uvedené kontraktační období. 

- l -
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V souladu s ustanovením par. 42 odst. 1.) b.) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a informace GFŘ se 
předmět dodatku považuje za poskytnutí slevy. Dodavatel je povinen vystavit opravný daňový doklad 
s vyčis!enlm souhrnného základu daně za dřívější uskutečněná zdanitelná plnění s vyčíslen ím slevy 
základu daně a slevy daně." 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účin nos ti 
ocl 1.1. 2011. 

2. Ve všech ostatních ujednáních zustává Smlouva nezměněna. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrž i jeden. 
4. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzuji svými podpisy. 
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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o zřízení a provozování konsignačního skladu na 

Radiologické klinice (ev.č.KS 6007) 

ze dne 1.7. 2011 

I. 
Smluvní strany 

Kupující: 

Fakultní nemocnlce Olomouc 
se sídlem LP. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 
Práv ni forma: státnr přfspěvková organizace- §2 odst. 1 písmeno a) bod 2 zákona 
příspěvková organizace, kód 331 
IČO: 00098892 
DIČ: CZ00098892 
Zastoupená: Doc. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., řed itelem 
Bankovní spojení: česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 2934392/0800 

a 

Prodávajíci : 

BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. 
Se sídlem Na Šafránce 1813/41, 101 00 Praha 10 
IČO: 25112015 
DIČ: CZ 25112015 
Zastoupená: jednatelem spo lečnosti Zbyňkem Kněžínkem 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., č.ú .. 118 110 66 68 I 5500 

II. 
Předmět dodatku 

g w 11- ;(}.fl /2 

Smluvní ceny zboží na výše uvedeném konsignačním skladě j sou uvedeny v Příloze č. 1 , která je 
nedílnou součástr tohoto dodatku a jsou platné k 1.1.2012. Prodávající si vyhrazuje právo upravit cenu 
předmětu této smlouvy zejména v případě změny regulačních předpisů, upravujících cenu 
dodávaných zdravotnických prostředků , změny výše DPH stanovené příslušnými právnimi předpisy, 
výraznou změnou kurzu Eura, apod. 

Pokud bude v daném čtvrtletí dosaženo alikvótní části obratu, bude adekvátní část finančního bonusu 
vyplacena do deseti (1 O) pracovních dnů po skončení daného čtvrtletl na základě vystavené faktury. 
Celkové vyrovnání finančního bonusu bude provedeno prodávajícím do deseti (10) pracovních dnů od 
skončen i kalendářního roku. 

Strany si tímto výslovně ujednaly, že dílčí plněni poskytnuté v průběhu kalendářn ího roku jako 
alikvotní část finančniho bonusu náleží Fakultní nemocnici Olomouc i v případě, že nebude dosaženo 
celkového obratu za kalendářní rok. 
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Finanční bonus se vypočte z výše dosaženého obratu bez DPH. Problematika DPH u finančního 
bonusu bude řešena dle platné právní úpravy vztahující se k DPH. 
Finanční bonus se nevztahuje k jednotlivým položkám odebraného zbožl, ale k celkovému objemu 
dodávek uskutečněných za výše uvedené kontraktační období. 
V souladu s ustanovením par. 42 odst. 1.) b.) zakona č. 23512004 Sb. o DPH a informace GFŘ se 
předmět dodatku považuje za poskytnuti slevy. Dodavatel je povinen vystavit opravný daňový doklad 
s vyčíslením souhrnného základu daně za dřívější uskutečněná zdanitelná plněni s vyčlslenlm slevy 
základu daně a slevy daně." 

III. 
Závěrečná ustanovení 

(. ~ ) 
'· 1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

od 1.1. 2012. 
2. Ve všech ostatnich ujednánfch zustává Smlouva nezměněna. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 
4. Smluvní strany si dodatek přečetly , s jeho obsahem souhlasí , což stvrzují svými podpisy. 
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Dodatek č. 3 
ke Smlouvě o zřízení a provozování konsignačního skladu na 

Radiologické klinice (ev.č.KS 6007) 

ze dne 1.7. 2011 (52011-178) 

I. 
Smluvní strany 

Kupující: 

Fakultní nemocnice Olomouc 
se sídlem LP. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 
Právní forma: státní pfíspěvková organizace- §2 odst. 1 písmeno a) bod 2 zákona 
příspěvková organizace, kód 331 
IČO: 00098892 
DIČ: CZ00098892 
Zastoupená: Doc. MUDr. Romanem Havlikem, Ph.D., ředite lem 
Bankovni spojení: česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 2934392/0800 

a 

Prodávajici : 

BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. 
Se sídlem Na Šafránce 1813/41, 101 00 Praha 1 O 
IČO: 25112015 
DIČ: CZ 251 12015 
Zastoupená: jednatelem spo lečnosti Zbyňkem Kněžinkem 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank. a.s., č.ú .. 118 11 O 66 68 I 5500 

II. 
Předmět dodatku 

Smluvní ceny zboží na výše uvedeném konsignačním skladě jsou uvedeny v Příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí tohoto dodatku a jsou platné k 1.1 .2013. Prodávající si vyhrazuje právo upravit cenu 
předmětu této smlouvy zejména v případě změny regulačn lch předpisu, upravujících cenu 
dodávaných zdravotnických prostředků , změny výše DPH stanovené příslušnými právnimi pfedpisy, 
výraznou změnou kurzu Eura, apod. 

Pokud bude v daném čtvrtletf dosaženo alikvótní části obratu, bude adekvátní část finančního bonusu 
vyplacena do deseti (10) pracovnfch dnů po skončení daného čtvrtletí na základě vystavené faktury. 
Celkové vyrovnáni finančn ího bonusu bude provedeno prodávajícím do deseti (10) pracovních dnů od 
skončeni kalendářnlho roku. 

Strany si timto výslovně ujednaly, že dilči plněni poskytnuté v průběhu kalendářního roku jako 
alikvotní část finančn lho bonusu náleží Fakultní nemocnici Olomouc i v případě, že nebude dosaženo 
celkového obratu za ka lendářn í rok. 
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Finanční bonus se vypočte z výše dosaženého obratu bez DPH. Problematika DPH u finančního 
bonusu bude fešena dle platné právní úpravy vztahující se k DPH. 
Finanční bonus se nevztahuje k jednotlivým položkám odebraného zboží, ale k celkovému objemu 
dodávek uskutečněných za výše uvedené kontraktační období. 
V souladu s ustanovením par. 42 odst. 1.} b.) zákona č. 23512004 Sb. o DPH a informace GFŘ se 
předmět dodatku považuje za poskytnutí slevy. Dodavatel je povinen vystavit opravný daňový doklad 
s vyčíslením souhrnného základu daně za dřívější uskutečněná zdanitelná plněni s vyčfslenim slevy 
základu daně a slevy daně." 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
od 1.1. 2013. 

2. Ve všech ostatních ujednáních zústává Smlouva nezměněna. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 
4. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzuji svými podpisy. 

BS PRJ\.:GUE MEDXC,l\L CS, 
_ :7P<JI. s r.o. 

N<:l Sairi:onc<: 1l; 1 Ol 00 Prahi:J 10 
IČ: :6U20tS (2) 
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Dodatek č. 4 
ke Smlouvě o zřízení a provozování konsignačního skladu na 

Radiologické klinice (ev.č.KS 6007) 

ze dne 1.7. 2011 (52011-178) 

I. 
Smluvní strany 

Kupující: 

Fakultní nemocnice Olomouc 
se sídlem I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 
Právnl forma: státní přfspěvkova organizace- §2 odst. 1 p ísmeno a) bod 2 zákona 
příspěvková organizace, kód 331 
IČO: 00098892 

( DIČ: CZ00098892 
Zastoupená: Doc. MUDr. Romanem Havlikem, Ph.D , ředitelem 
Bankovní spojeni: česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 2934392/0800 

a 

Prodávající : 

BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. 
Se sídlem Na Šafránce 1813/41 , 101 00 Praha 10 
IČO: 25112015 
DIČ : CZ 25112015 
Zastoupená: jednatelem společnosti Zbyňkem Kněžínkem 
Bankovní spojeni: Raiffeisenbank. a.s .. č. ú .. 118 110 66 68/ 5500 

II. 
Předmět dodatku 

Smluvní ceny zbožl jsou uvedeny v Príloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a Smlouvy o 
zřízeni a provozu konsignačního skladu na Radiologické klinice- (ev.č. KS 6007) ze dne 1.7.201 1. 
(dále jen jako "Smlouva"), a jsou platné od 1.1. 2014. Prodávající si vyhrazuje právo upravit cenu 
předmětu této smlouvy zejména v případě změny regu lačních predpisů . upravujících cenu 
dodávaných zdravotnických prostředků, změny výše DPH stanovené příslušnými právními pťedpisy, 
výraznou změnou kurzu Eura, apod. 

Pokud bude v daném čtvrtletí dosaženo alikvótní části obratu, bude adekvátní část finančního bonusu 
vyplacena do deseti (10) pracovních dnů po skončení daného čtvrtletí na základě vystavené faktury. 
Celkové vyrovnán i finančního bonusu bude provedeno prodávajícím do deseti (10) pracovních dnů od 
skončeni kalendáfního roku. 

Strany si tímto výslovně ujednaly, že dílčí plněni poskytnuté v průběhu kalendářního roku jako 
alikvotní část finančního bonusu náleží Fakultní nemocnici Olomouc i v prípadě, že nebude dosaženo 
celkového obratu za kalendáfni rok. 

- l -
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Finanční bonus se vypočte z vyše dosaženého obratu bez DPH. Problematika DPH u finančn fho 

bonusu bude rešena dle platné právni ůpravy vztahujíc! se k DPH. 
F inančn í bonus se nevztahuje k jednotlívým položkám odebraného zbožl, ale k celkovému objemu 
dodávek uskutečněných za výše uvedené kontraktačni obdobi. 

V souladu s ustanovenrm par. 42 odst. 1.) b.) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a informace GFŘ se 
předmět dodatku považuje za poskytnuti slevy. Prodávající je povinen vystavit opravný daňový doklad 
s vyčlslenlm souhrnného základu daně za dřívější uskutečněná zdanitelná plnění s vyčíslením slevy 
základu daně a slevy daně", a to do 15 dnů ode dne kdy zjistí, že daňový doklad byl vystaven 
nesprávně nebo s nesprávnými údaji. V pochybnostech se má za to, že prodávající pochybeni zjistil 
pátým dnem ode dne prokazatelného odeslání oznámení ze strany kupujícího 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1 . Tento dodatek nabývá platnosti a stává se nedílnou součásti Smlouvy dnem podpisu 
oběma smluvní mi stranami a účinnosti nabývá od 1. 1. 2014. 

2. Ve všech ostatních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 
4 . Smluvní strany si dodatek přečet ly , s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

Přiloha č.1- Seznam zboží s fakturačními cenami 
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Dodatek č. 5 
ke Smlouvě o zřízeni a provozování konsignačního skladu na 

Radiologické klinice {ev.č.KS 6007) 

ze dne 1.7. 2011 (52011-178) 

I. 
Smluvní strany 

Kupující: 

Fakultni nemocnice Olomouc 
se sídlem I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 
Právní forma: státní příspěvková organizace- §2 odst. 1 písmeno a) bod 2 zákona 
příspěvková organizace, kód 331 
IČO: 00098892 
DIČ: CZ00098892 
Zastoupená: Doc. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., řed itelem 
Bankovní spojení: česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 2934392/0800 

a 

Prodávající : 

BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. 
Se sídlem Na Šafránce 1813/41, 101 00 Praha 10 
IČO: 25112015 
DIČ: CZ 25112015 
Zastoupená: jednatelem společnosti Zbyňkem Kněžínkem 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., č.ú .. 118 11 O 66 68/5500 

II. 
Předmět dodatku 

Smluvní ceny zboží jsou uvedeny v Přileze č. 1, která je nedllnou součástí tohoto dodatku a Smlouvy o 
zřízeni a provozu konsignačního skladu na Radiologické klinice - (ev.č . KS 6007) ze dne 1.7.2011. 
{dále jen jako ,.Smlouva"), a jsou platné od 1.1. 2015. Prodávajici si vyhrazuje právo upravit cenu 
předmětu této smlouvy v případě změny regulačních předpisů , upravujících cenu dodávaných 
zdravotnických prostředků a změny výše DPH stanovené příslušnými právnimi předpisy. 

Pokud bude v daném čtvrtletí dosaženo alikvótní části obratu. bude adekvátní část finančního bonusu 
vyplacena do deseti (10) pracovních dnů po skončení daného čtvrtletí na základě vystavené faktury. 
Celkové vyrovnáni finančního bonusu bude provedeno prodávajícím do deseti (10) pracovnfch dnů od 
skončení kalendářniho roku. 
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Strany si tlmto výslovně ujednaly, že dílčí plněn í poskytnuté v průběhu kalendářního roku jako 
alikvotní část finančniho bonusu náleží Fakultní nemocnici Olomouc i v případě, že nebude dosaženo 
celkového obratu za kalendářni rok. 

Finančnl bonus se vypočte z výše dosaženého obratu bez DPH. Problematika DPH u finančn fho 
bonusu bude řešena dle platné právní úpravy vztahujíci se k DPH. 
Finančnl bonus se nevztahuje k jednotlivým položkám odebraného zboží, ale k celkovému objemu 
dodávek uskutečněných za vý~e uvedené kontraktačni obdob!. 

V souladu s ustanovením par. 42 odst. 1.) b.) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a informace GFŘ se 
předmět dodatku považuje za poskytnuti slevy. Prodávajícl je povinen vystavit opravný daňový doklad 
s vyčíslením souhrnného základu daně za drivějšf uskutečněná zdanitelná plněni s vyčísle nim slevy 
základu daně a slevy daně", a to do 15 dnů ode dne kdy zj isti, že daňový doklad byl vystaven 
nesprávně nebo s nesprávnými údaji. V pochybnostech se má za to, že prodávající pochybeni zjistil 
pátým dnem ode dne prokazatelného odeslání oznámení ze strany kupujícího 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a stává se nedílnou součástí Smlouvy dnem podpisu 
oběma smluvními stranami a účinnost i nabývá od 1. 1. 2015. 

2. Ve všech ostatních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 
4. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

Příloha č.1- Seznam zboží s fakturačními cenami 
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Dodatek č. 6 
ke Smlouvě o zřízení a provozování konsignačního skladu na 

Radiologické klinice (ev.č.KS 6007) 

ze dne 1.7. 2011 (52011-178) 

I. 
Smluvní strany 

Kupující: 

Fakultní nemocnice Olomouc 
se sídlem I.P. Pavlova 6, -?~O Olomouc, /n ;:.:; ; !· · !;,(, 

1 

Právní forma: státní příspěvková organizace- §2 odst. 1 písmeno a) bod 2 zákona 
přispěvková organizace, kód 331 
IČO: 00098892 
DIČ: CZ00098892 
Zastoupená: Doc. MUDr. Romanem Havlikem, Ph.D., ředitelem 
Bankovní spojeni: česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 2934392/0800 

a 

Prodávající : 

SS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. 
Se sídlem Na Šafránce 1813/41, 101 00 Praha 10 
IČO: 25112015 
DIČ: CZ 25112015 
Zastoupená: jednatelem společnosti Zbyňkem Kněžinkem 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú .. 118 11 O 66 68 f 5500 

II. 
Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je aktualizace sortimentu konsignačniho skladu a prodejních cen 
zdravotnického materiálu, určeného pro Radiologickou kliniku. 
Smluvní ceny zboží na vyše uvedeném konsignačním skladě jsou specifikovány v Příloze č.1, která je 
nedílnou součásti tohoto dodatku a jsou platné k 1.1.2016. Prodavajfcf si vyhrazuje právo upravit cenu 
předmětu této smlouvy v pfipadě změny regulačnfch predpisů , upravujících cenu dodávaných 
zdravotnických prostředků a změny výše DPH stanovené příslušnými právními předp isy. 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabyvá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
od 1.1. 2016. 

2. Ve všech ostatních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stej nopisech, z nichž každá 
4. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což 



Dodatek č. 7 
ke Smlouvě o zřízení a provozování konsígnačního skladu na 

Radiologické klinice (ev.č.KS 6007) 

ze dne 1.7. 2011 (S2011-178) 

I. 
Smluvní strany 

Kupující: 

Fakultní nemocníce Olomouc 
se sídlem I.P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc 
Právní forma: státní příspěvková organizace - §2 odst. 1 písmeno a) bod 2 zákona 
příspěvková organizace, kód 331 
IČO: 00098892 
DIČ: CZ00098892 
Zastoupená: doc.MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D, ředitelem 
Bankovní spojení: česká národní banka. 
Číslo účtu: 36334811/0710 

a 

Prodávající : 

BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. 
Se sídlem K červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3- Strašnice 
IČO: 25112015 
DIČ: CZ 25112015 
Zastoupená: jednatelem společnosti Zbyňkem Kněžínkem 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú .. 118 11 O 66 68 I 5500 

II. 
Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je aktualizace sortimentu konsignačního skladu a prodejních cen 
zdravotnického materiálu, určeného pro Radiologickou kliniku. Smluvní ceny zboží na výše 
uvedeném konsignačním skladě jsou uvedeny v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
dodatku, a jsou platné a účinné od 1. 1. 2017 do 31.12.2017. Prodávající si vyhrazuje právo 
upravit cenu předmětu této smlouvy v případě změny regulačních předpisů, upravujících cenu 
dodávaných zdravotnických prostředků a změny výše DPH stanovené příslušnými právními 
předpisy. 

2. Příloha č.1 obsahuje smluvně dohodnuté položkové ceny předmětu plnění. Ty1o ceny považuje 
prodávající za citlivé informace a obchodní tajemství. Pakliže bude tato Příloha č.1 zveřejněna, 
nevzniká kupujícímu nárok na ceny uvedené v této Příloze č.1, a kupující se zavazuje uhradit 
předmět plnění v maximálních úhradových cenách, pouze však za období platnosti tohoto 
dodatku. 

3. Dále se prodávající zavazuje posky1nout kupujícímu bonus za odebrané zboží v průběhu 
kalendářního roku. Způsob výpočtu bonusu uvedený v Příloze č.2, která je nedílnou součástí 
tohoto dodatku, považuje prodávající za citlivé informace a obchodní tajemství. 

4. Kupující se zavazuje zveřejnit tento dodatek v registru smluv v souladu a za podmínek 
stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud tento zákon 
vyžaduje, aby tento dodatek byl uveřejněn. 

5. Kupující se zavazuje nezveřejnit (případně znečitelnit) informace, které jsou citlivými informacemi 
a obchodním tajemstvím prodávajícího. 
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6. V případě, že citlivé informace a obchodní tajemství budou zveřejněny, nevzniká kupujícímu nárok 
na výplatu bonusu. 

7. Alikvotní část finančního bonusu bude kupujícímu vyplacena čtvrtletně, nejpozději do patnácti ( 15) 
dnů následujícího měsíce po skončení daného čtvrtletí na základě vystavené faktury. 

8. Smluvní strany prohlašují, že částka odpovídající výši finančního bonusu bude započtena vůči 
nejstarším neuhrazeným pohledávkám, které má prodávající vůči kupujícímu (bez ohledu na to, 
zda splatným či nesplatným). Bude-li nárok na bonus vyšší než uvedené pohledávky, bude 
kupuj ícímu tento rozd íl vyplacen. Vypořádání bonusu proběhne nejpozději do 15 dnů po uplynutí 
příslušného období. 

9. Finanční bonus se vypočte z výše dosaženého obratu bez DPH. Problematika DPH u finančního 
bonusu bude řešena dle platné právní úpravy vztahující se k DPH. 

10. Finanční bonus se nevztahuje k jednotlivým položkám odebraného zboží, ale k celkovému objemu 
dodávek uskutečněných za výše uvedené kontraktační období. 

11 . V souladu s ustanovením par. 42 odst. 1.) b.) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a Informace GF~ se 
pfedmět dodatku považuje za poskytnutí slevy. Dodavatel je povinen vystavit opravný daflový 
doklad s vyčíslením souhrnného základu daně za dřívější uskutečněná zdanitelná plnění 
s vyčíslením slevy základu daně a slevy daně. 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami .a účinnosti 
od U. 2017. 

2. Ve všech ostatních ujednáních zllstává Smlouva nezměněna. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 
4. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

Příloha č. 1 - Seznam zboží v konsignačním skladu 
Příloha č. 2- Výpočet bonusu 

V Praze dne 2 3 ·35- Z017 
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Fakultní nemocnice Olomouc 

.jť ekll

(~ 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra 

zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

IČ: 00098892 

DIČ: CZ00098892 

zastoupená: prof. MU Dr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 

bankovní spojení: 36334811/0710 

na straně jedné jako "kupující" 

a 

BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. 
Se sídlem K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3- Strašnice 
IČO: 25112015 
DIČ: CZ 25112015 
Zastoupená: jednatelem společnosti Zbyňkem Kněžínkem 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50573 
Bankovní spojení: česká spořitelna, a.s., č.ú .. 7411902/0800 

na straně druhé jako "prodávající" 

tento 

Dodatek č.S 

ke Smlouvě o zřízení a provozu konsignačního skladu zdravotnických 

prostředků ze dne 1.7.2011 {52011-178) 

I. 

úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že byla mezi nimi uzavřena Smlouva o zřízení a provozu 

konsignačního skladu zdravotnických prostředků (dále jen "Smlouva"), na základě které prodávající 

dodává do konsignačního skladu zřízeného na Radiologické klinice ( KS 6007 ) zboží uvedené 

v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku. 

NfCMUCNI(i 



ll. 

Předmět dodatku 
1. Předmětem tohoto Dodatku je aktualizace prodejních cen zboží. Smluvní ceny zboží na výše 

uvedeném konsignačním skladu jsou uvedeny v Příloze č . 1 k tomuto Dodatku a jsou platné od 

1.1.2018. 

2. Dodatek se uzavírá na dobu určitou a uzavírá se do uzavření nové smlouvy s obdobným 

předmětem plnění, které vzejde z výsledků zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

3. Prodávající se zavazuje písemně informovat kupujícího o změně regulačních předpisů mající 

vliv na cenu zdravotnických prostředků, které jsou předmětem plnění této smlouvy. V případě, že 

dojde ke snížení úhradových cen předmětu plnění, je prodávající povinen provést snížení kupní ceny 

dodatkem ke Smlouvě. 

111. 

Závěrečná ustanovení 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek, který je nedílnou součástí Smlouvy o zřízení a provozu konsignačního skladu 

zdravotnických prostředků ze dne 4.7.2011 ($2011-1:9-4-), nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy. 

11f.~ 
2. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze 

smluvních stran. 

3. Smluvní strany prohlašuj í, že se seznámily s textem tohoto Dodatku a na důkaz souhlasu 

s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy. 




