
Obchodní firma:
IČO:
DIČ:
Sídlem:
Zastoupena:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Sp. zn.:
Datová schránka:

Smluvní strany

MediCom, a.s. Praha
00538078
CZ00538078
Dobropolská 1240/12, Hostivař, 102 00 Praha 10
Ing. Jan Marek, CSc., místopředseda představenstva 
KB Praha
107-4574370287/0100
B 216 vedená u Městsl
vcy57ez

Nemocnice Na Homolce
Doručeno: 26.02.2019 
NNH/19/04640
1 ÍS ty 13 orllohv

nemhes19509480

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: 
e-mail: @medicom.cz 

dále jen jako „prodávající“ 11a straně jedné

a

Název:
IČO:

Nemocnice Na Homolce
000 23 884

DIČ: CZ00023884
Sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol
Zastoupena: Mgr. Viktor Szabó, MBA, náměstek pro ekonomiku a provoz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:
tel.: , , e-mail: @homolka.cz

dále jen jako „kupující“ či „NNH“ na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto

KUPNÍ smlouvu na zdravotnicky
PROSTŘEDEK
(dále jen jako „smlouva“)

Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka digitálního dermatoskopu“, uveřejněného dne 
6. 12. 2018 v elektronickém systému TENDERMARKET pod ID: T004/18V/00011385 (dále 
jen „VZMR"), v němž jako nejvýhodnější nabídka, byla vybrána nabídka dodavatele 
uvedeného v této Smlouvě na straně prodávajícího.
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ČI. 1
Postavení smluvních stran

(1) Prodávající je fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo 
právnickou osobou - obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku. Aktuální 
výpis Prodávajícího z obchodního či živnostenského rejstříku tvoří Přílohu č. I této 
smlouvy. Prodávající prohlašuje, že výpis je aktuální a veškeré údaje v něm obsažené 
odpovídají skutečnému stavu. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k plnění předmětu 
této smlouvy.

(2) Kupující. Nemocnice Na Homolce, je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem 
je Ministerstvo zdravotnictví České republiky, jež vydalo zřizovací listinu podle ust. § 39 
odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, následně 
změněnou a doplněnou v souladu s ust. § 2 odst. 1 a ust. § 4 odst. I zákona č. 372/201 1 
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších 
předpisů, dále pak podle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Úplné 
znění zřizovací listiny bylo vydáno dne 29. 5. 2012 pod č. j. MZDR 17268-XVI1/2012. 
Kupující je subjekt oprávněný k poskytování zdravotní péče.

ČI. 2
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinnosti smluvních stran v 
souvislosti s realizací dodávky 1 ks digitálního dermatoskopu, blíže určeného v Příloze č. 
2. která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „zboží" či „přístrojové vybavení").

(2) Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, která je předmětem smlouvy, a 
umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a 
zaplatí prodávajícímu kupní cenu, a to vše za podmínek uvedených ve výběrovém řízení 
a této smlouvě.

(3) Předmětem této smlouvy je rovněž závazek prodávajícího zajistit:

a. dodávku, montáž a instalaci zboží a veškerého příslušenství, uvedení zboží do 
provozu vč. prvotního ověření inetrologického charakteru (metrologické ověření, 
kalibrace, atd.) v případě přístrojového vybavení s měřicí funkcí, na něž se vztahují 
ustanovení zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii v platném znění a prováděcí 
vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., v platném znění, vč. 
vystavení potvrzení o ověření, kalibraci, apod. měřidla, příp. vystavení ověřovacího 
listu a instruktáže obsluhujícího personálu kupujícího a technika OBMI;

b. dopravu do sídla kupujícího, pojištění spojené s dodávkou, veškeré poplatky spojené 
s dovozem zboží, clo, daně, dovozní a vývozní přirážky, licenční a veškeré další 
poplatky spojené s dodávkou zboží až do jejího funkčního předání v místě plnění, 
s tím, že dodávka, instalace a uvedení do provozu v sídle kupujícího musí být 
provedeno v souladu s platnými právními předpisy ČR;

c. provedení veškerých výrobcem a českou legislativou předepsaných zkoušek včetně 
vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě 
apod. a jejich předání kupujícímu ve 3 vyhotoveních v českém jazyce;

d. servis v záruční době (plné servisní pokrytí přístroje vč. dodávek náhradní dílů 
v rozsahu dle příslušných právních předpisů, technických norem a požadavků 
výrobce) tj. po dobu 2 let:
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i. provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol a revizí dle zákona 
č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZP‘), 
provádění elektrických revizních kontrol, validací či kalibrací dle pokynů 
výrobce a v současnosti platné legislativy, dále seřizování, provádění kontrol 
a dalších činností dle pokynů výrobce a příslušných právních předpisů, které 
se k zajištění bezpečnosti a funkčnosti zboží vztahují (dále jen „BTK“),

ii. periodické ověřování metrologického charakteru (metrologické ověření, 
kalibrace, atd.) v případě přístrojového vybavení s měřicí funkcí, na něž se 
vztahují ustanovení zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii v platném znění a 
prováděcí vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb.. 
v platném znění, která stanovuje měřidla k povinnému ověřování, vč. 
vystavení potvrzení o ověření, kalibraci, apod. měřidla, příp. vystavení 
ověřovacího listu,

iii. periodické tlakové zkoušky/revize v případě zboží, jenž je současně tlakovým 
zařízením,

iv. periodické plynové zkoušky/revize v případě zboží, jenž je současně 
plynovým zařízením,

v. a dále v tomto rozsahu odstraňování veškerých vad zboží,

e. nástup k odstranění závady po dobu záruky v pracovních dnech do 24 hodin od jejího 
nahlášení, v ostatních dnech do 72 hodin od jejího nahlášení a odstranění závady 
nejpozději do 5-ti pracovních dnů od nahlášení závady;

f. v době trvání záruky bezplatné zapůjčení náhradního přístrojového vybavení stejné 
nebo vyšší kvality po dobu opravy, pokud nebude závada odstraněna do 5 pracovních 
dnů od začátku opravy, nebo při odvozu přístrojového vybavení do externího servisu;

g. pokud to povaha zboží vyžaduje tak demontáž stávajícího zboží.

(4) Předmětem této smlouvy je rovněž závazek prodávajícího pověřit a bezplatně proškolit 
obsluhující personál NNH k provádění instruktáže/školení nově příchozích zaměstnanců 
NNH, pokud to výrobce přístrojového vybavení umožní, nebo zajistit každý rok po dobu 
trvání záruky instruktáž nově příchozích zaměstnanců kupujícího (v rozsahu maximálně 
4 školení ročně po max. 2 hodinách).

(5) Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nepoužité, nerepasované, nezastavené, 
nezapůjčené. nezatížené leasingem ani jinými právními vadami a umožnit kupujícímu 
nabytí vlastnického práva ke zboží. Prodávající prohlašuje, že dodáním zboží neporušuje 
žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví. Prodávající 
dále prohlašuje, že má veškerá nezbytná oprávnění k předmětům duševního vlastnictví, 
jakož i příp. licenční oprávnění.

(6) Prodávající prohlašuje, že šije vědom, že zboží je určeno pro medicínské prostředí a že 
splňuje požadavky platné české legislativy pro zdravotnické prostředky (zejména zákona 
č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP“).

(7) Prodávající poskytuje záruku za jakost dle čl. 6 této smlouvy. Po dobu záruky bude 
rovněž poskytován servis zboží v souladu s odst. 3 tohoto článku. Celková doba plného 
servisního pokrytí od okamžiku instalace a převzetí zboží dle této smlouvy tedy činí 24 
měsíců záručního servisu. Tím není vyloučena možnost poskytnutí pozáručního servisu 
na základě samostatného smluvního ujednání.
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ČI. 3
Kupní cena a platební podmínky

(1) Celková kupní cena zboží dle této smlouvy byla stanovena na základě výběrového řízení 
ve výši:

• Kupní cena v Kč bez DPH 
korun českých)

• DPH ve výši 21 % v Kč: 
padesát korun českých)

• Kupní cena v Kč vč. DPH 
set padesát korun českých).

175.000,- Kč (slovy: Jedno sto sedmdesát pět tisíc

36.750, - Kč (slovy: Třicet šest tisíc sedm set

211.750, - Kč (slovy: Dvě stě jedenáct tisíc sedm

(2) Tato cena je stanovena jako konečná, neměnná a nejvýše přípustná a bude kupujícímu 
vyúčtována po protokolárním řádném předání a převzetí úplné dodávky. Kupující je 
oprávněn před převzetím zboží provést zkoušky a ověření jeho činnosti. Kupující není 
povinen předmět smlouvy protokolárně převzít do doby odstranění všech vytknutých vad.

(3) Kupní cena představuje cenu za zboží a všechny náklady související s plněním předmětu 
této smlouvy. Tedy zejména náklady na dopravu zboží na adresu sídla kupujícího, 
pojištění spojené s dodávkou, veškeré poplatky spojené s dovozem, cla, daně, dovozní a 
vývozní přirážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží.

(4) Prodávající může písemně navrhnout zvýšení ceny pouze v souvislosti se změnou 
daňových právních předpisů ve smyslu změny zákona o dani z přidané hodnoty č. 
235/2004 Sb., a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně, nebo na základě 
dodatečných dodávek objednaných a schválených kupujícím.

(5) Kupující nebude poskytovat zálohy.

(6) Kupní cena za zboží bude kupujícímu účtována na základě daňového dokladu (faktury) 
vystaveného prodávajícím. Daňový doklad (fakturu) prodávající předloží kupujícímu na 
základě jimi podepsaného předávacího protokolu/dodacího listu. Právo prodávajícího 
fakturovat kupní cenu tedy vzniká protokolární předáním a převzetím zboží.

(7) Kupující požaduje daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě, když upřednostňuje 
jeho doručení v den dodání přístrojové vybavení, a to do datové schránky kupujícího nebo 
na e-mailovou adresu fakturyia homolka.cz, pokud tak prodávající neučiní, je povinen 
vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě nejpozději do 15 
pracovních dnú po uskutečnění zdanitelného plnění opět do datové schránky nebo na e- 
mailovou adresu fakturyfa homolka.cz. V případě opožděného zaslání daňového 
dokladu (faktury) je prodávající povinen kupujícímu uhradit takto vzniklou škodu v plné 
výši. To se vztahuje zejména na případy přenesené daňové povinnosti, kdy by NNH byla 
v důsledku nevystavení faktury řádně a včas v prodlení s odvedením daně.

(8) Kupní cena je splatná ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) 
kupujícímu na adresu jeho sídla. Doba splatnosti je sjednána v souladu s list. § 1963 odst. 
2 občanského zákoníku s ohledem na povahu předmětu této smlouvy, s čímž smluvní 
strany podpisem této smlouvy výslovně souhlasí.

(9) Platba probíhá vždy bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený 
v hlavičce této smlouvy. Zaplacením kupní ceny se pro účely této smlouvy rozumí 
odepsání kupní ceny z účtu kupujícího, nebylo-li dohodnuto jinak (tedy připsáním platby 
na účet poskytovatele platebních služeb kupujícího). Platby budou probíhat výhradně v 
CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
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(10) Účetní daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými 
právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění platném k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění platném k témuž datu. Účetní a daňový doklad musí obsahovat 
zejména tyto náležitosti:

a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu sídla/místa podnikání, IČO, DIČ,
b. číslo dokladu,
c. den zdanitelného plnění, den vystavení dokladu a jeho splatnost,
d. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, variabilní a příp. 

konstantní symbol.
e. účtovanou částku, DPH. účtovanou částku vč. DPH,
f. důvod účtování s odvoláním na objednávku nebo smlouvu, vč. specifikace zboží;
g. podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, je-li to technicky 

možné,
h. seznam příloh.

(11) Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) musí být předávací protokol/dodací list, 
který musí být potvrzen smluvními stranami.

(12) V případě, že faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu vyžadované právními 
předpisy či touto smlouvou, nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v této 
smlouvě, nebo bude neúplná a nesprávná, nebo s ním nebudou předány řádné doklady 
(přílohy) smlouvou vyžadované, je jí (nebo její kopii) kupující oprávněn vrátit 
prodávajícímu a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu 
(faktury) a nedostává se do prodlení s úhradou kupní ceny. Od doručení opravené faktury 
začíná běžet nová lhůta splatnosti.

(13) Prodávající podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ust. § 1765 občanského zákoníku.

ČI. 4
Dodání, instalace

(1) Instalace a zprovoznění zboží vč. instruktáže obsluhujícího personálu je podmínkou 
řádného dodání kupujícímu. Nesplnění této povinnosti prodávajícího opravňuje 
kupujícího převzetí dodaného zboží odmítnout a pro podstatné porušení smlouvy ze 
strany prodávajícího od smlouvy odstoupit.

(2) Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu do 8 týdnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy na adresu sídla kupujícího. Přesné dodání zboží (den, hodina a místo) bude 
prodávajícím kupujícímu sděleno alespoň 5 pracovních dnů předeni. Nebude-li tato 
lhůta dodržena, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout a strany v takovém případě 
ujednají náhradní termín předání a převzetí tak, aby lhůta byla dodržena.

(3) Pokud by kupující nebyl schopen v daném termínu zajistit účast oprávněné osoby 
k převzetí, bude mezi smluvními stranami dojednán náhradní termín předání a převzetí, 
který bude vyhovovat oběma stranám.

(4) Kontaktní osobou kupujícího v této věci bude:
a. jméno, příjmení:
b. adresa: Roentgenova 37/2. 150 30 Praha 5 - Motol
c. tel.:
d. e-mail: @homolka.cz
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(5) Zboží dodávané prodávajícím musí splňovat požadavky na jakost, neporušenost balení a 
řádné označení dle platných právních předpisů. Prodávající je povinen dodat zboží 
kupujícímu řádně a vhodně zabalené tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození, 
balení zboží však nesmí jakkoli omezit právo kupujícího si zboží před potvrzením jeho 
převzetí na dodacím listě prohlédnout, či ověřit jeho kvalitu a množství.

(6) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v obalu nebo obalech, umožňující 
bezpečnou dopravu zboží tak. aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Prodávající ručí 
za dodržení přepravních podmínek po dobu přepravy do sídla kupujícího uvedeného 
v odst. 7 tohoto článku tak, aby nebylo zboží znehodnoceno. Pokud o to kupující požádá 
obal či obaly umožňující bezpečnou dopravu zboží si po dodání zboží prodávající odveze.

(7) Prodávající se zavazuje uskutečnit dodávku zboží, které je předmětem této smlouvy, 
přímo do místa plnění kupujícího, kterým je sídlo zadavatele na adrese Nemocnice Na 
Homolce, Roentgenova 2/37, 150 30 Praha 5. Prodávající je povinen spolu se zbožím 
předat kupujícímu doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží. Za doklad nutný 
k převzetí a užívání zboží se považuje zejména dodací list/předávací protokol.

(8) Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, které je poškozené nebo které jinak 
nesplňuje podmínky dle této smlouvy, zejména pak jakost zboží.

(9) O předání a převzetí zboží bude sepsán předávací protokol/dodací list. Předávací 
protokol/dodací list bude obsahovat alespoň následující náležitosti:

a. označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo
b. označení prodávajícího a kupujícího (název, sídlo/místo podnikání, IČO. DIČ)
c. označení této kupní smlouvy
d. označení dodaného zboží (specifikace, jeho stav, množství, nedostatky, vady, apod.)
e. datum a místo předání zboží, dokladů, provedení instalace a zaškolení obsluhujícího 

personálu
f. jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí zboží, vč. podpisů a příp. otisků razítek 

smluvních stran.

Takto opatřený dodací list/předávací protokol slouží jako doklad o řádném předání a 
převzetí zboží.

ČI. 5
Práva a povinnosti smluvních stran

(1) Dojde-li kdykoliv za trvání smluvního vztahu ke změně identifikačních údajů či jiných 
údajů majících vliv na plnění dle této smlouvy na kterékoli straně, povinná strana se 
zavazuje informovat oprávněnou stranu o této změně bez zbytečného odkladu.

(2) Prodávající se podpisem této smlouvy zavazuje řádně a včas dodat kupujícímu v souladu 
s touto smlouvou specifikované zboží.

(3) Prodávající se dále zavazuje při předání a instalaci zboží současně předat kupujícímu 
veškerou dokumentaci ke zboží, sloužící k jeho řádnému užívání, k jeho uvedení do 
provozu, kalibraci, údržbě a desinfekci, pokud je výrobcem pro konečného uživatele 
poskytována. V případě, že prodávající nepředá kupujícímu veškeré doklady ke zboží, 
nepovažuje se zboží za řádně předané kupujícímu.

(4) Prodávající je zejména povinen předat kupujícímu veškeré náležitosti, a to:
a. předávací protokol / dodací list (zápis o kompletnosti a funkčnosti dodávky);
b. záruční list s uvedenou délkou záruky;
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c. doklad o třídě rizika zdravotnického prostředku;
d. protokol se seznamem osob, které absolvovaly instruktáž;
e. další doklady požadované k výrobku platnými právními předpisy.

(5) Prodávající je povinen poskytovat autorizovaný servis, k němuž je zavázán, poctivě, 
s vynaložením veškeré pečlivosti, znalostí a s odbornou péčí, které jsou s jeho povoláním 
spojeny po dobu trvání záruční doby po předání a převzetí zboží kupujícím. Je přitom 
povinen dbát zájmu kupujícího a chránit jeho dobrou pověst. Povinnost dle předchozí 
věty je splněna i v případě, že prodávající zajistí poskytování autorizovaného servisu třetí 
osobou oprávněnou k jeho poskytování. Cena a podmínky pozáručního servisu nejsou 
předmětem této smlouvy.

(6) Prodávající se zavazuje být po celou dobu účinnosti této smlouvy pojištěn pro případ 
škody vyplývající z odpovědnosti za škodu způsobenou kupujícímu či třetí osobě 
v souvislosti s předmětem plnění smlouvy v min. výši limitu pojistného plnění 500.000,- 
Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Prodávající se zavazuje předložit kopii platné 
pojistné smlouvy - respektive dokument o pojištění dle věty první, který bude Přílohou 
č. 3 při podpisu smlouvy. Prodávající se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu po 
celou dobu účinnosti této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po jejím ukončení. V 
případě, že dojde ke změně pojistné smlouvy, je prodávající povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat kupujícího, a to nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů.

(7) Prodávající se zavazuje:
a. dodržovat periodicitu bezpečnostně technických kontrol a revizí dle čl. 2 odst. 3 

písm. d),
b. zajistit servis a revize dle ZZP v záruční době zdarma,
c. garantovat servis po dobu životnosti přístroje - minimálně 8 let (2 roky + 6 let),
d. nastoupit k odstranění závady v pracovních dnech do 24 hodin od nahlášení, v 

ostatních dnech do 72 hodin od nahlášení,
e. odstranit závady nejpozději do 5-ti pracovních dnů od nahlášení (objednávky),
f. zapůjčit náhradní zboží po dobu opravy, pokud nebude závada odstraněna 5-ti 

pracovních dnů od nahlášení, nebo při odvozu přístrojového vybavení do externího 
servisu.

(8) Prodávající dále prohlašuje, že zboží, jehož dodání je předmětem plnění této smlouvy, 
splňují technické, hygienické, bezpečnostní a další standardy dle předpisů Evropské Unie 
a odpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, 
harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN. které se vztahují k 
předmětu plnění. Dále pak, že zboží má vlastnosti uvedené v této smlouvě a vlastnosti, 
které jsou pro takové zboží obvyklé.

(9) Prodávající výslovně prohlašuje, že on sám. resp. třetí osoba, jejímž prostřednictvím bude 
autorizovaný servis zajišťovat, je v souladu s podmínkami stanovenými v ZZP. oprávněn 
provádět autorizovaný servis zboží.

(10) Prodávající dále prohlašuje, že nové náhradní díly použité v případě potřeby v rámci 
poskytování autorizovaného servisu, jsou doporučeny k použití pro tyto účely výrobcem 
zboží. V případě, že prodávající nedodrží tuto povinnost, odpovídá v plném rozsahu za 
vzniklou škodu, čímž není dotčena jeho povinnost k nápravě, ani nároky kupujícího 
vyplývající z jiných ustanovení této smlouvy.

(11) Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví 
v souvislosti se svojí činností na základě této smlouvy, včetně jednání před uzavřením 
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této smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Za důvěrné 
informace a předmět mlčenlivosti dle této smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní 
údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků kupujícího, o 
kterých se prodávající v souvislosti se svou činností pro kupujícího dozví nebo dostane 
do kontaktu.

(12) Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu 
s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné.

(13) Smluvní strany nejsou oprávněny provádět zápočty pohledávek bez souhlasu druhé 
smluvní strany. Pokud bude jedna strana dlužit druhé straně více dluhů, pak bude 
jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na dluh nejstarší, nevyplývá-li z plnění 
výslovně, že jde o plnění na jiný, konkrétně určený dluh, a to bez ohledu na to, které 
závazky byly upomenuty a které nikoliv.

(14) Jakékoli zřízení zástavního práva k věci kupujícího se považuje za nesjednané s ohledem 
na ustanovení § 25 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
zastupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

(15) Pokud je Prodávající zaměstnavatelem dle ustanovení § 78 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a bude ochoten poskytnout Kupujícímu 
náhradní plnění, zajistí Kupujícímu náhradní plnění ve smyslu ustanovení § 81 odst. 2 
písm. b) a ustanovení § 81 odst. 3 citovaného zákona v souvislosti s realizací dodávky 
zboží v rámci této veřejné zakázky, to vše za předpokladu, že ze strany Prodávajícího 
ještě nedošlo k vyčerpání stanoveného limitu.

(16) Smluvní strany se pro případ zpracování osobních údajů vycházejícího z plnění 
povinností dle této smlouvy zavazují zavést vhodná technická a organizační opatření tak, 
aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a aby byla 
zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

ČI. 6
Záruka

(1) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. 
občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od dne 
protokolárního převzetí zboží kupujícím.

(2) Prodávající přejímá závazek, že dodané zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro 
použití k jeho obvyklému účelu a že si zachová vlastnosti vyžadované právními předpisy 
Evropské Unie a právními předpisy České republiky a další vlastnosti obvyklé pro toto 
zboží.

(3) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží nevážnou žádná 
práva třetích osob, a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s dodaným zbožím 
disponovat.

(4) Prodávající odpovídá za veškeré vady, které má zboží v době jeho protokolárního předání 
a za vady, které se vyskytnou po dobu trvání záruční doby. Prodávající neodpovídá za 
vady zboží prokazatelně způsobené po jeho dodání manipulací kupujícího se zbožím 
v rozporu s dodaným návodem k použití.

(5) Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně či na e- 
mailovou adresu prodávajícího uvedenou v čl. 7 odst. 4 této smlouvy (dále jen 
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..reklamace“) bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil. Kupující je oprávněn vybrat 
si způsob uplatnění vad.

(6) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nároky z vad zboží se řídí obecnou úpravou 
občanského zákoníku. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo 
nároku na smluvní pokutu.

ČI. 7
Záruční servis, bezpečnostně technické kontroly a revize

(1) Záruční servis a revize zajišťuje prodávající.

(2) Po dobu běhu záruční doby je servis ve smyslu ZZP - BTK. opravy a revize prodávajícím 
poskytován bezplatně, a to včetně všech materiálů a náhradních dílů, jichž je k zajištění 
plné funkčnosti zboží zapotřebí.

(3) Prodávající může při provádění servisu spolupracovat s třetími osobami, které splňují 
požadavky příslušných právních předpisů a jiných norem vztahujících se k provádění 
servisu. V takovém případě však odpovídá stejně, jako kdyby závazky z této smlouvy 
plnil sám.

(4) Požadavky kupujícího na provedení servisu budou vznášeny prostřednictvím objednávek 
zasílaných prodávajícímu, a to elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího 
markmed@medicom.cz.

(5) Odpovědnou osobou prodávajícího ve věcech provádění servisu je:
Jméno a příjmení:
Tel.:
E-mail:

(6) Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- Identifikace zboží: typ, výrobní číslo
- Popis požadovaného stavu
- Umístění zboží
- Kontakt na osobu na pracovišti s dotyčným zbožím (jméno, tel. a e-mail)
- Datum, popř. čas vyhotovení objednávky

(7) Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu po doručení objednávky tuto kupujícímu 
potvrdit, a to na e-mailovou adresu, ze které byla objednávka zaslána, včetně vymezení 
časové náročnosti na provedení požadavku dle objednávky, popř. si vyžádat od 
kupujícího doplňující informace, které nezbytně potřebuje ke splnění svých povinností. 
Objednávka se má za potvrzenou okamžikem dohody smluvních stran ohledně jejího 
obsahu, včetně lhůt k provedení.

(8) Prodávající je povinen nastoupit k odstranění závady zboží v pracovních dnech do 24 
hodin od nahlášení, v ostatních dnech do 72 hodin od nahlášení, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

(9) Prodávající je povinen odstranit závadu nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení 
(objednávky).

(10) Prodávající se zavazuje k zapůjčení náhradního zboží po dobu opravy, pokud nebude 
závada odstraněna do 72 hodin od zahájení opravy, nebo při odvozu přístroje do externího 
servisu, na žádost kupujícího.

(11) Záruka na zboží se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo pro vady mimo provoz.

Kupní smlouva Strana 9 (celkem 13)



(12) Na základě provedení opravy nebo BTK bude prodávajícím vypracován zápis o 
provedené práci a použitých náhradních dílech (dále jen „Výkaz práce“), který předá 
kupujícímu při předání poskytnutého plnění a kopii tohoto dokladu zašle na email: 
servisů homolka.cz.

(13) Kupující není po uplynutí záruční doby povinen vyžadovat provádění servisu zboží od 
prodávajícího. V tomto případě prodávající nenese následky za škody způsobené 
neodborným servisním zásahem v rozporu s rozhodnutím výrobce o výhradním servisním 
zajištění svých výrobků speciálně vyškolenými pracovníky.

(14) Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží, na závady způsobené neodbornou 
manipulací a na závady způsobené použitím v rozporu s návodem na použití.

(15) V případě rozporu splněním podmínek stanovených v této smlouvě bude kupující 
uplatňovat práva z odpovědnosti za vadné plnění v souladu s touto smlouvou a 
příslušnými právními předpisy.

(16) Prodávající se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, 
aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k 
jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 
zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

(17) Prodávající se dále zavazuje vydáním vlastních vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím 
zvláštních smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby podílející se na 
poskytování služeb, budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými mohli 
při poskytování záručních servisních služeb přijít nahodile do styku a o bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení 
zaměstnání nebo příslušných prací u prodávajícího.

ČI. 8
Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody

(1) Zboží se stává vlastnictvím kupujícího podpisem protokolu o předání a převzetí 
realizované dodávky. Prodávající se zaručuje, že vlastnictví bude převedeno na 
kupujícího bez jakýchkoliv právních či jiných vad. jinak je kupujícímu povinen nahradit 
škodu a další náklady, které mu porušením tohoto závazku vznikly.

(2) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku podpisu předávacího 
protokolu. Aplikace ustanovení § 2121 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

ČI. 9
Sankce

(1) Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy České republiky.

(2) Bude-li prodávající v prodlení s dodáním zboží ve lhůtě stanovené v této smlouvě, 
zavazuje se zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0.05 % z ceny zboží bez DPH dle 
této smlouvy za každý započatý den prodlení.

(3) V případě prodlení prodávajícího s termínem odstranění kupujícím řádně oznámených 
reklamovaných vad v záruční době zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve 
výši 250,- Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) za každé včasné neodstranění vad a 
každý započatý den prodlení přesahující 10 pracovních dní od nahlášení vady v případě, 
že nedojde k zapůjčení náhradního přístrojového vybavení stejné nebo vyšší kvality.
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(4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti.

(5) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě straně povinné, a to 
bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany, uvedený v 
hlavičce této smlouvy.

(6) Smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou je povinná strana povinna uhradit nezávisle 
na tom, zda a případně v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou 
lze uplatnit samostatně, či nárok na vydání bezdůvodného obohacení. Smluvní strany 
vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ. Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost 
prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

ČI. 10
Změny a ukončení smlouvy

(1) Veškeré změny a doplňky lze provádět pouze dodatky k této smlouvě. Dodatky musí mít 
písemnou podobu a musí být opatřeny podpisy obou smluvních stran. Případné dodatky 
k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém 
byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený Dodatek měl číslo nižší, než Dodatek 
pozdější.

(2) Smlouva může být ukončena pouze písemně, a to:
a. dohodou podepsanou oběma smluvními stranami; v tomto případě platnost a 

účinnost smlouvy končí ke sjednanému dni;
b. odstoupením od této smlouvy v důsledku nesplnění povinnosti vyplývající z této 

smlouvy řádně a včas ani po uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty v délce 15 dnů;
c. odstoupením od této smlouvy v důsledku zahájení insolvenčního řízení vůči druhé 

smluvní straně.

(3) Vedle důvodů stanovených občanským zákoníkem může oprávněná smluvní strana 
odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kterým se rozumí 
zejména:

a. na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny v souladu s podmínkami smlouvy ve 
lhůtě delší 60 dnů po uplynutí splatnosti kupní ceny,

b. na straně prodávajícího:
i. opakované porušení povinnosti stanovené touto smlouvou;

ii. dodání zboží, které neodpovídá specifikaci dle této smlouvy.

(4) Odstoupení nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení druhé smluvní straně. V 
případě, že odstoupení od smlouvy není možné doručit druhé smluvní straně ve lhůtě 10- 
ti dnů od odeslání, považuje se odstoupení od smlouvy za doručené druhé smluvní straně 
uplynutím 10. dne ode dne prokazatelného odeslání takového odstoupení od smlouvy.

(5) Okamžikem nabytí účinnosti odstoupení od této smlouvy zanikají všechna práva a 
povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany 
povinny vzájemně vypořádat své závazky.

(6) V důsledku zániku smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých 
porušením této smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, 
která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejím 
zániku.
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ČI. 11
Podmínky doručování

(1) Veškerá komunikace smluvních stran v záležitostech vyplývajících z této dohody bude 
probíhat následujícími způsoby: prostřednictvím držitele poštovní licence na adresy sídel 
smluvních stran uvedené v hlavičce této dohody, prostřednictvím kontaktních osob 
prodávajícího, resp. kupujícího uvedených v hlavičce dohody, datovou schránkou, e- 
mailem či osobně v sídlech smluvních stran.

(2) Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné 
přebírání na své doručovací adrese. Při změně místa podnikání/sídla smluvní strany, je 
tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní 
stranu a oznámit ji adresu, která bude její novou doručovací adresou. Doručí-li smluvní 
strana druhé smluvní straně písemné oznámení o změně doručovací adresy, rozumí se 
dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní strany nově sdělená adresa. Smluvní 
strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle tohoto odstavce 
může mít za následek, že doručení zásilky bude zmařeno a nastanou účinky doručení dle 
odst. 3 tohoto článku.

(3) Pro účely této dohody se písemnost odeslaná prostřednictvím držitele poštovní licence 
považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem od odeslání (tímto 
ustanovením není dotčen čl. 10 odst. 4 této smlouvy upravující okamžik doručení 
písemnosti obsahující odstoupení od smlouvy), písemnost odeslaná e-mailem okamžikem 
potvrzení o jejím doručení adresátovi a písemnost odeslaná datovou schránkou 
okamžikem dodáním do datové schránky adresáta.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného 
touto smlouvou. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat smlouvu k uveřejnění do 
registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se 
smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání k uveřejnění do 
registru smluv na tom. že tuto smlouvu zasílá k uveřejnění do registru smluv kupující. 
Kupující bude ve vztahu k této smlouvě plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze 
zákona o registru smluv.

(2) Smluvní vztahy mezi smluvním stranami založené touto smlouvou a jí výslovně 
neupravené se řídí obchodními podmínkami NNH a českým právním řádem, především 
pak ustanoveními občanského zákoníku.

(3) Použití obecných obchodních zvyklostí a zvyklostí zachovávaných v odvětvích, ve 
kterých smluvní strany podnikají, na závazky založené touto smlouvou se vylučuje. 
Smluvní strany si rovněž potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

(4) Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
a. Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku prodávajícího (je-li v něm zapsán)1
b. Příloha č. 2: Technická specifikace zboží
c. Příloha č. 3: Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě
d. Příloha č. 4: Všeobecné obchodní podmínky: NNH
e. Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (přip. prohlášeni o jejich nevyužití).

Prodávající doloží kopii výpisu z živnostenského rejstříku, pokud není zapsán v OR.
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V případě rozporu mají ustanovení této smlouvy přednost před přílohami.

(5) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž prodávajícímu náleží jedno 
vyhotovení a kupujícímu náleží dvě vyhotovení.

(6) Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné 
okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.

(7) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.

(8) Smluvní strany stanoví, že pokud je smlouva uzavřena na základě zadávacího řízení, 
výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu či obchodní veřejné soutěže, budou 
vykládat tuto smlouvu s ohledem na jednání stran v řízení, na základě kterého byla 
smlouva uzavřena, zejména s ohledem na obsah nabídky prodávajícího jako dodavatele, 
zadávací podmínky a odpovědi na případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

(9) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, 
že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, 
jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako 
správnou podepisují.

........... V Praze dne............................

Ing. Jan Marek. CSc.
místopředseda představenstva

MediCom, a.s. Praha
Prodávající

MEDICOM a.s., Praha
Dobropolská 12

MediCom 102 qq PRAHA 10

Mgr. Viktoř S.ynhó. MBA 
náměstek pro ekonomiku a provoz

Nemocnice Na Homolce 
Kupující2

2 Podpisy obou smluvních stran musejí být najedná listině a nesmí se jednat o samostatnou listinu (listinu 
obsahující pouze podpisy bez dalšího textu smlouvy).

m NEMOCNICE
U y NA HOMOLCE

150 30 Praha 5, Roentgenova 2
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 002156601" dne 8.11.2018 v 09:27:14. 
EPVid:rR6IB13IDOKTvX5FjvNRcg

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 216

Datum vzniku a zápisu: 29. srpna 1990
Spisová značka: B 216 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: MediCom, a.s. Praha
Sídlo: Dobropolská 1240/12, Hostivař, 102 00 Praha 10
Identifikační číslo: 005 38 078
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:

Výzkum a vývoj optoelektronických systémů a programového vybavení
Zprostředkování obchodu
Velkoobchod
Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

Ing. PAVEL VALACH, dat. nar. 13. června 1962
Nad Vernerákem 1589/3, Kunratice, 148 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 4. dubna 2018
Den vzniku členství: 4. dubna 2018

místopředseda 
představenstva -
ředitel:

ing. JAN MAREK, CSc., dat. nar. 12. listopadu 1960 
K Rozkoši 337, Šeberov, 149 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 4. dubna 2018
Den vzniku členství: 4. dubna 2018

Počet členů: 2
Způsob jednání: Každý člen představenstva zastupuje akciovou společnost samostatně.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

ing. DALIBOR MUSIL, dat. nar. 27. ledna 1956 
Durďákova 344/36a, Černá Pole, 613 00 Brno 
Den vzniku funkce: 4. dubna 2018
Den vzniku členství: 4. dubna 2018

člen dozorčí rady:
Ing. MICHAELA MARKOVÁ, dat. nar. 2. května 1965
K Rozkoši 337, Šeberov, 149 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 4. dubna 2018
Den vzniku členství: 4. dubna 2018

člen dozorčí rady:
EVA VALACHOVÁ, dat. nar. 18. března 1958
Nad Vernerákem 1589/3, Kunratice, 148 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 4. dubna 2018
Den vzniku členství: 4. dubna 2018

Počet členů: 3

Údaje platné ke dni: 8. listopadu 2018 03:37 1/2



oddíl B, vložka 216

Akcie:
1 000 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 
Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení
§ 25 zák.č.104/90 Sb.,když zakladatelé se dohodli na složení 
představenstva,dozorčí rady,revizorovi účtů,bylo upsáno 100% 
akcií a 100% bylo splaceno,byly schváleny stanovy společnosti.

Údaje platné ke dni: 8. listopadu 2018 03:37 2/2



Technická specifikace digitálního dermatoskopu DermoGenius Ultra

Požadované parametry: ♦Účastník vyplní splnění parametru (ANO/NE, popř.
hodnotul

minimálně 5 megapixelová kamera ANO 5 MPx

minimální rozlišení 2592 x 1944 pixelů obrázek, 
který lze zvětšovat bez ztráty kvality obrazu

ANO rozlišení 2592 x 1944

pozorování živého obrazu při snímání léze ANO

minimálně 20 -ti násobné zvětšení ANO maximální zvětšení lOOx

kompaktní, ergonomický design ANO hmotnost 220g

USB připojení bez další elektroniky k počítači s 
operačním systémem WinlO

ANO USB připojení

možnost upgrade softwaru na vyšší dokonalejší 
typ

ANO možnost rozšíření o automatickou analýzu 
pigmentových névů programem MoleExpertMicro

konverze databáze pacientů při přechodu z dříve 
používaného dermatoskopu jiného výrobce

ANO

servis dostupný v ČR ANO zajišťuje MediCom, a.s. Praha

*U každé položky v technické specifikaci požaduje zadavatel splnění definovaných parametrů 
a požadavků. Pokud nebude nabídka splňovat byť jen u jednoho parametru požadovanou 
hodnotu (účastník vyplní NE), pak nabídka nebude splňovat požadovanou technickou 
specifikaci; v takovém případě nabídka nebude hodnocena a účastník bude následně ze 
zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek - technické specifikace. 
Požadované parametry jsou závazné. Uvedená příloha bude rovněž přílohou Kupní smlouvy.



MediCom. a. s. Praha. Dobropolská 12, 102 00 Praha 10
Provozovna: Zeníškova 1647/3, 149 00 Praha 4

tel: 271 001 51 I fax. 271 001 515
e-mail: markmedWmedicom.cz

MediCom
akci ip >le<noit

Příloha č. 2 Kupní smlouvy - Technická specifikace zboží 

1 ks digitální dermatoskop DermoGenius Ultra 

výrobce DermoScan GmbH, Německo 
cena je uvedena v nabídce č. 23180626

Ruční digitální videokamera pro standardizovaný záznam pigmentových lézí s možností 
porovnávání pigmentových lézí v čase, archivace a tisku.

Kamera:
Rozlišení kamery 5 MPix (2592 x 1944 pixelů)
Osvětlení kamery pomocí LED diod
Připojení kamery k počítači USB kabelem standardu USB 2.0 nebo USB 3.0 
Kamera bez napájecího zdroje přenosná mezi počítači více ambulancí 
Kalibrace kamery externím barevným standardem (může provádět uživatel) 
Ergonomická kamera s hmotností menší než 220 g

Program:
Databáze pacientů s dermatoskopickými nálezy
Maximální zvětšení jednotlivých lézí lOOx
Porovnání a současné zvětšování 2 nebo 4 obrazů léze mezi více vyšetřeními daného 
pacienta při následných kontrolách
Query modul pro vyhledávání v souboru pacientů dle standardizované databáze 
Licence dermatoskopického programu DermoGenius Ultra pro neomezený počet 
počítačů se společnými daty na síťovém úložišti
Kompatibilní s MS Windows 7,8 a 10
Možnost tisku protokolů výsledků automatické analýzy na barevné tiskárně 
Možnost rozšíření (není předmětem dodávky) o program pro automatické měření a 
analýzu pigmentových lézí MoleExpertMicro

Ing. Jhn Marek, CSc.
ředitel MediCom, a.s. Praha



V108

ČESKÁ 
POJIŠŤOVNA

Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16. 113 04 Praha 1, Česká republika

1Č 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje 
, obchodní specialista senior

(dále jen "pojišťovna")

a

MediCom,a.s.Praha (inc.,Prague,AE.,Prag)
Dobropolská 12, 102 00 Praha 102, ČESKÁ REPUBLIKA 

1Č 00538078,
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 216, 

korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka

kterou zastupuje
, člen představenstva-předseda

(dále jen "pojistník") 

C
89972O

O
5O

21 
O

220527225399A

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 85790156-11
o pojištění odpovědnosti

lato pojistná smlouva je ve správě České pojišťovny a.s., region severní Čechy, Felberova 8, 460 95 
Liberec.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti B+S Broker s.r.o.. Mostecká 
2580, 438 01 Zatec, IČ 27331806. Pojištěný bude uplatňovat veškeré nároky na plnění z pojištění pro

střednictvím této společnosti.

Na základě dohody obou smluvních stran došlo s účinnosti ode dne 3. 5. 2018 ke změně pojistné 
smlouvy. Tímto se nahrazuje její předchozí verze.
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č islo pojistné smlouvy. 85790156-11
Stav k datu 3. 5. 2018

Kod produktu. OS

Pojištění odpovědnosti
1. Úvodní ustanovení
1.1. Pojištěni sjednaná touto pojistnou smlouvu se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištěni majetku a odpo
vědnosti VPPMO-P-0I/20I4 (dále jen "VPPMO-P"). které jsou nedílnou součásti této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že 
se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný
Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti
2.1. Pojištěni se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení 
na zdraví nebo usmrceni vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného 
Městským soudem v Praze, spisová značka B 216.

3. Rozsah pojištěni, pojištěni nebezpečí
3.1. Pojištěni se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1,2. 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 81 000 000,- Kč
Tento limit pojistného plněni platí pro škody Či újmy při ublíženi na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné po 2.6.2016.
Pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné v období od 3.5.2015 do 2.5.2016 platí limit plnění ve 
výši 30 000 000.- Kč. Pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné před 3.5.2015 platí limit plnění ve 
výši 5 000 000,- Kč.

Pojištěni v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Evropa
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 50 000,- Kč

3.3. Nad rámec pojištěni v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištěni odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odci
zením hmotné věci (čisté finanční škody)
Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu 
vzniklou třetí osobč jinak než při ublíženi na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcize
ním hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je. že ke vzniku škody došlo v dobé trvání pojištěni 
v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo 
diužstva,
e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoliv dotací a grantů nebo v souvislosti s organizaci veřej
ných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
0 vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek,
h) způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.

Odchylně od článku 24 bodu I písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu 
způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištěni v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši
Pojištění v rozsahu teto doložky se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

100 000,- Kč
Evropa

5 (MK),- Kč
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Číslo poiistrie smlouvy: 85790156-11
Stav k datu 3. 5. 2018

Kod produktu: DS

3.3.2. Doložka V76a Pojištění povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublíženi na zdraví nebo usmrcení způsobe
nou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)
Na základě článku 24 bodu 4 písni, b) VPPMO-P se ujednává. že pojištěni se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit 
škodu či újmu při ublíženi na zdraví nebo usmrcení způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 4. 5. 2008 
do 2. 5. 2018.
Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s článku 22 bodem I a 2 VPPMO-P v době trváni pojištění.

Pojištění v rozsahu télo doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 81 000 000,- Kč
Tento sublimit platí pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobené výrobkem uvedeným do oběhu po 
2.5.2016. Pro škody či újmy na zdraví nebo usmrcení způsobené výrobkem, který byl uveden do oběhu od 3.5.2015 do 
2.5.2016 platí sublimit plnění ve výši 30 000 000,- Kč. Pro škody či újmy na zdraví nebo usmrcení způsobené výrobkem, kte
rý' byl uveden do oběhu před 3.5.2015 platí sublimit plnění ve výši 5 000 000,- Kč.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Evropa
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčasti ve výši 50 000,- Kč

3.3.3. Doložka VI11 Regresní náhrady
Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve 
prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednáni pojištěného.
Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgá
nem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním or
gánem.
Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plněni z pojištění odpo
vědností při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištěni došlo k pracovnímu úrazu
nebo byla zjištěna nemoc z povolání.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plněni ve výši
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

5 000 000,- Kč 
Česká republika 

1 000.- Kč

3.4. Odchylně od článku 27 bodu 6 VPPMO-P se ujednává. že pojistná plnění vyplacená ze všech škodných události nasta
lých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout limit, sublimit pojistného plnění ujednaný v pojistné smlouvě pro 
sjednaná pojistná nebezpečí.

3.5. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace 
povinen uhradit z důvodu ručeni za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude po
skytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plněni v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a 
předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

3.6. Jurisdikce - rozšíření pojistného krytí
Pojištěni se vztahuje na případy nároků na náhradu škody či újmu vzniklou jiné osobě při ublíženi na zdraví nebo usmrcení 
vznesené podle právního řádu kteréhokoliv státu světa, vyjma USA a Kanady, loto ujednáni platí pouze za předpokladu, že 
není sjednán širší územní rozsah než svět bez USA a Kanady.

3 7 Vada výrobku - základní software
Za nedílnou součást výrobku se považuje také nahraný základní software nebo operační systém (vč. základních dal), který 
dodal pojištěný současně s výrobkem. Je-li příčina způsobené újmy ve vadě základního softwaru, nepovažuje se takto způso
bená újma za újmu způsobenou poskytováním softwaru.

3.8. Vada výrobku - montáž, demontáž, spojení, smísení
Pojištění čistých finančních škod v rozsahu doložky V70 se vztahuje i na případ finančních škod nastalých v důsledku mon
táže. umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným a na případ finančních škod nastalých v důsledku 
toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným anebo vzniklá v dů
sledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku je vadná.

4. Pojbtné za jednotlivá pojistná nebezpečí
4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou před
mětem daně z přijmu. Sazba pojistného činí 0,78705 %<>. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce. resp. které předpo
kládá. činí 83 556 00O.- Kč. Zúčtovaní pojistného se neprovádí.

Pojistné pro pojištění v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální výše příjmů pojištěného. 
Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně nejjtozději 2 měsíce před koncem pojistného roku aktuální údaje.
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Číslo pojistné smlouvy. 8579015b-11
Stav k datu 3. 5. 2018

kod produktu. DS

4.2. Přehled pojistného pro pojištěni v základním rozsahu a pro pojištěni v rozsahu doložek:
položka č. pojistná nebezpečí pojistné v Kč*
1 Pojištěni odpovědnosti za škodu v základním rozsahu 65 764,-
2 doložka V70 720.-
3 doložka V76a 0,-
4 doložka Vlil 1,-

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 66 4X5.- Kč.

5. Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 3. 5. 2018.
Ve smyslu zákoníku se ujednává. že uplynutím doby, na kterou bylo pojištěni sjednáno, pojištěni nezaniká a prodlužuje se za 
stejných podmínek o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé stranč pojistné smlouvy nejméně šest 
týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištěni nemá zájem (automatická prolongace). Počátek dalšího 
pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 3. 5. každého roku.

6. Pojistné a jeho splatnost
6.1. Přehled pojistného k datu 3. 5. 2018 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:
Pořadové čislo název pojištěni roční pojistné v Kč

1 Pojištění odpovědnosti 66 485,-
Celkem v Kč 66 485,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek 66 485,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v terminech a částkách uvedených ve Vyúčtování, které je nedílnou 
součástí této smlouvy, prostřednictvím makléřské společnosti B+S Broker s.r.o., č. účtu: 2517630100/2600. variabilní symbol 
8579015611, konstantní symbol 3558. Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet makléřské společnosti

6.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou 
splatným celé jednorázové pojistné.

6.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

7. Závěrečná ustanoveni
Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracováni osobních a dalších (identifikačních, adresních. komunikačních) 
údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, 
že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje po
jistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající 
se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a 
pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištěni a převzal tyto dokumenty:
- záznam z jednání.
- pojistné podmínky dle bodu 1.1. pojistné smlouvy,
- sazebník poplatků.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a 
jeden pojišťovna.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení zmény. Změnou pojištění se 
pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dal
šího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se teto pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje 
se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.
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Podpis (a nttitko) pojistnika

8. Přílohy
Výpis z obchodního rejstříku

v naif
...

V

dne

Z

MediCom a s.Pralq (inc .Prague.An .Prag)

*,’e,

’***£f£ **
bb*’ec

Podpis (a razítko) pojišťovny
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Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce

I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky sepsané v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou součástí všech smluv 
NNH, jejichž jsou přílohou. Smluvní strany těchto smluv tedy bezvýhradně akceptují 
ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a uzavírají smlouvu s tím, že 
ustanovení smlouvy, která se odchylují od těchto Všeobecných obchodních podmínek, 
mají před Všeobecnými obchodními podmínkami přednost.

2. Nemocnice Na Homolce, je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, jež vydalo zřizovací listinu podle ust. § 39 
odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, 
následně změněnou a doplněnou v souladu s ust. § 2 odst. 1 a ust. § 4 odst. 1 zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 
pozdějších předpisů, dále pak podle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 
Úplné znění zřizovací listiny bylo vydáno 29. 5. 2012 pod č. j. MZDR 17268- 
XVI1/2012. Nemocnice je příslušná hospodařit s majetkem, který jí byl svěřen.

II. Výklad pojmů a zkratek

1. Z důvodu standardizace označení smluvních stran a dalších pojmů budou v těchto 
Všeobecných obchodních podmínkách používány pojmy s dále uvedenými významy:

• NNH - Nemocnice Na Homolce;
• Dodavatel - druhá smluvní strana, bez ohledu na odlišné označení smluvních 

stran ve Smlouvě. Pokud vystupuje ve Smlouvě více smluvních stran, 
vztahují se výše uvedená označení na jednotlivé všechny smluvní strany 
odlišné od NNH obdobně;

• VOP - Všeobecné obchodní podmínky NNH:
• Smlouva - smlouva včetně jejích případných dodatků či příloh, kde smluvní 

stranou je NNH a kde VOP takovou smlouvu doplňují.
• Objednávka - poptávka po dodávce nebo službě pro jednorázové účely 

menšího rozsahu nebo naplňování rámcových smluv.

2. V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou dále užívány následující zkratky 
a odkazy na právní předpisy:

a) zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZKZ");

b) zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“);

c) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský’ zákoník“);

d) zákon č. 99/1963 Sb.. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „o.s.ř.“);

e) zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZMPS“);
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f) nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a 
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některých otázky Obchodní věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob v platném znění (dále jen ..nařízení vlády č. 
351/2013 Sb“).

III. Ustanovení vztahující se ke koupi věci

1. Pokud je předmětem smlouvy koupě věci, k převodu vlastnického práva k věci dochází 
písemným protokolárním předáním věci NNH.

2. U koupě věcí provedených na základě objednávky je kupní smlouva uzavřena také 
potvrzením objednávky ze strany dodavatele. Vlastnické právo přechází na NNH 
dodáním předmětu koupě a podpisem dodacího listu kontaktní osobou NNH.

3. Dodavatel poskytuje NNH záruku za jakost ve smyslu ust. § 21 13 a násl. občanského 
zákoníku, přičemž věc si musí po záruční dobu zachovat obvyklé vlastnosti, které jsou 
vymíněny v kupní smlouvě. Záruční doba je zpravidla sjednána v kupní smlouvě, a to 
i odchylně od těchto VOP, přičemž není-li v kupní smlouvě tato doba sjednána, nebo 
nenabízí-li dodavatel svým prohlášením záruku delší, poskytuje dodavatel tuto záruku 
za jakost:

a) u věcí, u kterých je výrobcem stanovena doba použitelnosti (zejm. exspirace 
léčiv či zdravotnických prostředků), po dobu této exspirace;

b) u movitých věcí, u nichž není výrobcem stanovena doba použitelnosti, a které 
nepodléhají rychlé zkáze, 24 měsíců;

c) u movitých věcí, u nichž není výrobcem stanovena doba použitelnosti, a které 
podléhají rychlé zkáze, se záruka neposkytuje, nevyplývá-li z právního předpisu, 
nebo není-li ujednána v kupní smlouvě.

4. Pokud je předmětem kupní smlouvy hromadně vyráběný léčivý přípravek, požaduje 
NNH, aby doba exspirace ode dne dodání činila alespoň 12 měsíců.

IV. Doba trvání a zánik smlouvy

1. Smlouva se sjednává na dobu určitou, kdy doba trvání Smlouvy musí být vždy 
stanovena ve Smlouvě. Účinnosti nabývá Smlouva dnem jejího uzavření smluvními 
stranami, nemá-li nabýt v souladu se zákonem o registru smluv účinnosti později. 
V takovém případě jsou smluvní strany povinny ve vzájemné součinnosti jednat tak, 
aby byly naplněny podmínky zákona o registru smluv a Smlouva nabyla účinnosti bez 
zbytečného odkladu po jejím uzavření.

2. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provádět pouze dodatky ke Smlouvě. Dodatky 
musí mít písemnou podobu a musí být opatřeny podpisy smluvních stran. Případné 
dodatky ke smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, 
v jakém byly postupně uzavírány tak. aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, 
než dodatek pozdější.

3. Smlouva může být ukončena pouze písemně, a to:
a) dohodou podepsanou oběma smluvními stranami, v tomto případě platnost a 

účinnost Smlouvy končí ke sjednanému dni;

Stránka 2 z 8



b) odstoupením od Smlouvy v důsledku nesplnění povinnosti vyplývající ze 
Smlouvy, z VOP nebo z obecně závazných právních předpisů;

c) odstoupením od Smlouvy v důsledku zahájení insolvenčního řízení vůči 
druhé smluvní straně.

4. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení druhé 
smluvní straně. V případě, že odstoupení od Smlouvy není možné doručit druhé 
smluvní straně ve lhůtě 10-ti dnů od odeslání, považuje se odstoupení od Smlouvy za 
doručené druhé smluvní straně uplynutím 10. dne ode dne prokazatelného odeslání 
takového odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

5. Okamžikem nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy zanikají všechna práva a 
povinnosti smluvních stran ze Smlouvy. Při ukončení Smlouvy jsou smluvní strany 
povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení 
díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění.

6. V důsledku zániku Smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých 
porušením Smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejím zániku.

V. Některá ustanovení o fakturaci

1. NNH je povinna zaplatit Dodavateli za plnění vždy až na základě vystavení a doručení 
daňového dokladu - faktury. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad (fakturu) 
do 15 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do dvou pracovních dnů po 
jeho vystavení doručit tento daňový doklad (fakturu) do datové schránky NNH či na 
elektronickou adresu raktury@homolka.cz. Dodavatel je oprávněn doručit daňový 
doklad (fakturu) také na adresu sídla NNH. V případě opožděného zaslání daňového 
dokladu (faktury) je Dodavatel povinen NNH uhradit vzniklou škodu v plné výši. To 
se vztahuje zejména na případy přenesené daňové povinnosti, kdy by NNH byla v 
důsledku nevystavení faktury řádně a včas v prodlení s odvedením daně.

2. Účetní daňové doklady (faktury) musejí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými 
právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění platném k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví ve znění platném k témuž datu. Účetní a daňový doklad musí obsahovat 
zejména tyto náležitosti:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu sídla/místa podnikání. IČO. 
DIČ,

b) číslo dokladu,
c) specifikace zboží (kód položky v systému NNH) s uvedením jeho 

množství,
d) den jeho vystavení a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a 

variabilní symbol,
f) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
g) důvod účtování s odvoláním na objednávku nebo dohodu, vždy však číslo 

Smlouvy NNH.
h) elektronický podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního 

dokladu, je-li to technicky možné,
i) seznam příloh.
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3. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) musí být potvrzení o řádném splnění 
závazku (dle typu plnění zejm. dodací list, předávací protokol díla, potvrzený výkaz 
práce, zjišťovací protokol apod.), který musí být potvrzen osobou oprávněnou jednat 
za NNH.

4. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 
nebudou uvedeny údaje specifikované ve Smlouvě, nebo bude jinak neúplná či 
nesprávná, je jí NNH oprávněna vrátit k opravě či doplnění, nejpozději však do 20 
pracovních dnů od data jejího převzetí. Tím se NNH nedostává do prodlení s úhradou 
ceny. V takovém případě začíná běžet lhůta splatnosti až dnem doručení opravené 
faktury NNII za obdobných podmínek jako u původní faktury.

5. Pokud se daňově doklady (faktury) vztahují k plnění za dodané zboží či poskytnuté 
služby, které vychází ze Smlouvy z veřejné zakázky, je Dodavatel povinen uvést 
v daňovém dokladu (faktuře) číslo Smlouvy NNH či identifikaci předmětné veřejné 
zakázky.

6. S ohledem na skutečnost, že NNH je povinným subjektem pro vykazování dat do 
Intrastat v České republice, je Dodavatel povinen opatřit dopravní dokumenty nebo 
dodací listy pro NNH s následujícími údaji:

a) způsob dopravy zboží,
b) informace o subjektu úhrady dopravy zboží,
c) kód standardní klasifikace produkce,
d) informace o výchozím místě dopravy zboží,
e) informace o místě výroby zboží,
f) hmotnost a další údaje v měrných jednotkách o zboží ke každému kódu 

standardní klasifikace.

7. Splatnost faktury musí být stanovena ve Smlouvě alespoň v délce 60 dní ode dne 
doručení řádného daňového dokladu (faktury) do NNH.

8. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak. NNH uhradí faktury bezhotovostně převodem 
na účet druhé smluvní strany. Dnem úhrady faktury se rozumí den. kdy byla 
fakturovaná částka odepsána z účtu NNH.

9. NNH neposkytuje zálohové platby.

10. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž 
veškeré cenové údaje budou v této měně.

VI. Ustanovení k zajištění kvality a předávání údajů o kvalitě

1. Pokud je předmětem Smlouvy dodávka či služba1, nebo je předmětem Smlouvy 
bezúplatné užívání movité věci, pak se Dodavatel zavazuje, že:

1 Srov. ustanovení § 14 odst. 1 a 2 7.7^17.
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a) předá NNH veškeré údaje o kvalitě, které jsou požadovány (a) právními předpisy, 
nebo (b) byly požadovány NNH v rámci zadávacích podmínek, na jejichž základě 
NNH uzavřela Smlouvu s Dodavatelem, jsou-li takové, nebo (c) jsou požadována 
ustanoveními Smlouvy, nebo (d) jsou požadována NNH po uzavření Smlouvy 
prostřednictvím kontaktní osoby uvedené ve Smlouvě nebo pracovníků NNH 
s jejichž činností vykonávanou v NNH souvisí zajišťování, údržba nebo kontrola 
kvality plnění ze Smlouvy.

b) v případě neschopnosti dodržet své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména 
plnit předmět Smlouvy v kvalitě stanovené Smlouvou a v souladu s technickými 
podmínkami stanovenými v rámci zadávacích podmínek, které byly podkladem pro 
uzavření Smlouvy (jsou-li takové), bude o této skutečnosti neprodleně prokazatelně 
informovat NNH. Práva vyplývající z odpovědnosti za porušení Smlouvy tímto 
nejsou dotčena;

c) oznámí NNH veškeré odchylky od kvality a technických podmínek, které se 
vztahují k plnění předmětu Smlouvy a které zjistí v průběhu plnění Smlouvy. V 
takovém případě NNH může uplatnit práva z vadného plnění ihned poté, co se o 
vadném plnění dozvěděla;

d) v dostatečném předstihu před plánovanými změnami výrobních metod, postupů či 
použitých materiálů, které mají potenciální vliv na kvalitu plnění předmětu 
Smlouvy, bude NNH o této skutečnosti informovat a umožní NNH ověření, zda 
deklarované změny nemohou ovlivnit výslednou kvalitu plnění Smlouvy.

2. NNH je oprávněna v případě zjištění nedostatků při plnění Smlouvy (zjištěných např. v 
rámci hodnocení), zahájit s Dodavatelem neprodleně jednání směřující k nápravě 
vzniklého stavu.

3. V případě rozporu s plněním podmínek stanovených ve Smlouvě bude NNH uplatňovat 
práva z odpovědnosti za vadné plnění v souladu se Smlouvou a příslušnými právními 
předpisy.

VII. Porušení povinnosti, odpovědnost a sankce

1. V případě více dlužných úhrad Dodavatele vůči NNH bude jakékoliv plnění Dodavatele 
vždy započteno nejprve na dluh nejstarší, nevyplývá-li z plnění výslovně, že jde o plnění 
na jiný, konkrétně určený dluh, a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a 
které nikoliv.

2. Úroky z prodlení s úhradou peněžitého plnění ze strany NNH mohou být dohodnuty 
maximálně ve výši stanovené v nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

3. Jakékoli ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních 
stran povinnosti k náhradě škody. Nevyplývá-li ze Smlouvy něco jiného, stanoví se 
smluvní pokuta z částky bez daně z přidané hodnoty.

4. NNH neakceptuje sjednání smluvních pokut ve svůj neprospěch.

5. I v případě, kdy Dodavatel plní svůj závazek prostřednictví třetí osoby, je Dodavatel 
odpovědný za řádné a včasné splnění závazku stejně, jako by závazek plnil sám.
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6. Práva vzniklá ze Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
NNH. Jakékoliv postoupení v rozporu s VOP se považuje za neplatné a neúčinné.

7. NNH nepřipouští žádné ujednání o omezení rozsahu náhrady škody.

VIII. Salvatorní klauzule

1. Smluvní strany si k naplnění účelu Smlouvy poskytnou vzájemnou součinnost.

2. Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů 
anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení Smlouvy shledán důvod jeho 
neplatnosti, Smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné 
považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany toto ustanovení 
doplní či nahradí novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu 
právních předpisů a smyslu a účelu Smlouvy.

3. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a Smlouva by byla 
neplatná jako celek, strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřou novou smlouvu, ve 
které případný důvod neplatnosti bude odstraněn, a dosavadní přijatá plnění budou 
započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky nové smlouvy vyjdou 
přitom z původní Smlouvy.

IX. Řešení sporů, rozhodné právo

1. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily všechny spory, které by 
mohly vzniknout v souvislosti se Smlouvou a její realizací, v první řadě vzájemnou 
dohodou.

2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 ZMPS, dohodly, že Smlouva a 
práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ke kolizním ustanovením českého 
právního řádu se přitom nepřihlíží.

3. Použití obecných obchodních zvyklostí a zvyklostí zachovávaných v odvětvích, ve 
kterých smluvní strany podnikají, na závazky založené smlouvami se vylučují.

X. Založení pravomoci českých soudů, prorogace

1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 85 ZMPS dohodly na pravomoci soudů 
České republiky k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících 
ze Smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem 
souvisejících.

2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a o.s.ř.. dohodly, že místně příslušným 
soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících ze 
Smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, 
je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, Městský soud v 
Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud. Obvodní soud 
pro Prahu 5.
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XI. Podmínky doručování

1. Kontaktní údaje pro vyřizování sdělení dle smlouvy, pro vyřizování písemností 
týkajících se Smlouvy, budou doručovány následujícími způsoby:

a) prostřednictvím držitele poštovní licence na adresy sídel smluvních stran uvedené 
v hlavičce Smlouvy;

b) prostřednictvím pověřených zaměstnanců Dodavatele, a to faxem, datovou 
schránkou, e-mailem uvedeným v hlavičce Smlouvy či osobně v sídlech 
smluvních stran.

2. Smluvní strany budou doručovat písemnosti na dohodnuté doručovací adresy. 
Dohodnutou doručovací adresou se rozumí adresa sídla/místa podnikání dotčené 
smluvní strany uvedená v hlavičce Smlouvy, případně jiná kontaktní adresa uvedená v 
hlavičce smlouvy. Doručí-li smluvní strana druhé smluvní straně písemné oznámení o 
změně doručovací adresy, rozumí se dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní 
strany nově sdělená adresa.

3. Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné 
přebírání na své doručovací adrese. Při změně místa podnikání/sídla smluvní strany, je 
tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní 
stranu a oznámit ji adresu, která bude její novou doručovací adresou. Doručí-li smluvní 
strana druhé smluvní straně písemné oznámení o změně doručovací adresy, rozumí se 
dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní strany nově sdělená adresa. Smluvní 
strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle tohoto článku 
může mít za následek, že doručení zásilky bude zmařeno.

4. Nevyzvedne-li si adresát zásilku, nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na dohodnutou 
doručovací adresu, nastávají právní účinky, které právní předpisy spojují s doručením 
právního jednání, který bylo obsahem zásilky, dnem, kdy se zásilka vrátí odesílateli.

XII. Mlčenlivost

1. Smluvní strany zachovávají mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví v 
souvislosti se svojí činností na základě Smlouvy, včetně jednání před uzavřením 
Smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Za důvěrné 
informace a předmět mlčenlivosti dle Smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní 
údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků NNH, o kterých 
se dodavatel v souvislosti se svou činností pro NNH dozví nebo dostane do kontaktu.

2. NNH upozorňuje, že je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. I písni, n) zákona 
o registru smluv, a jako takový má povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv. S 
ohledem na skutečnost, že právo zaslat smlouvu k uveřejnění do registru smluv náleží 
dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany za 
účelem vyloučení případného duplicitního zaslání smlouvy k uveřejnění do registru 
smluv na tom, že Smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv NNH. která bude ve 
vztahu ke smlouvám plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o 
registru smluv.
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XIII. Ustanovení o formě, počtu stejnopisů Smlouvy a jejím zveřejněním

1. Pro NNH musejí být vyhotoveny vždy alespoň dvě originální vyhotovení Smlouvy.

2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu, 
založeného Smlouvou, jakož i se zveřejněním celé Smlouvy. Pokud z objektivních 
důvodů Dodavatel trvá na nezveřejnění Smlouvy či některé její části, musí být konkrétní 
části Smlouvy, které nemají být zveřejněny, uvedeny v samostatném ustanovení 
Smlouvy.

3. Jakékoli změny Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou smluvních 
stran, přičemž tato dohoda musí být zachycena formou písemných, vzestupně 
číslovaných dodatků Smlouvy. To neplatí u změn adres pro doručování a změny 
kontaktních osob a jejich kontaktních údajů, které jsou účinné doručením písemného 
oznámením této změny druhé smluvní straně.

XIV. Ustanovení o objednávce

1. Objednávka musí být písemně potvrzena ze strany dodavatele a doručena zpět NNH.

2. Potvrzení objednávky musí být učiněno písemnou formou. Písemná forma potvrzení 
objednávky je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými 
technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

3. Smluvní strany si mohou v rámcové dohodě dohodnout používání jiné formy objednávky a to 
s ohledem účel a předmět této rámcové dohody.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany stanoví, že pokud je Smlouva uzavřena na základě zadávacího řízení, 
výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu či obchodní veřejné soutěže, budou 
vykládat Smlouvu s ohledem na jednání stran v řízení, na základě kterého byla Smlouva 
uzavřena, zejména s ohledem na obsah nabídky Dodavatele, zadávací podmínky a 
odpovědi na případné žádosti o informace k těmto zadávacím podmínkám.

2. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku.

3. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku.

4. Zřízení předkupního práva, zástavního práva či výhrady zpětné koupě k hmotné věci je 
ve Smlouvě zakázáno.

5. Smluvní strany zamítají možnost, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění Smlouvy.

6. Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné 
okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.
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▲

MediCom, a. s. Praha, Dobropolská 12, 102 00 Praha 10
Provozovna: Ženíškova 1647/3, 149 00 Praha 4

tel: 271 001 511 fax. 271 001 515
e-mail: markmed@medicom.cz

MediCom
akciová společnost

Seznam poddodavatelů

MediCom, a.s. Praha nebude pro dodávku digitálního dernatoskopu DermoGenius Ultra využívat 
poddodavatele.

V Praze dne 12. 12. 2018

Ing. Jan^Marek, Csc 
místopředsPda představenstva


	E:\HPSCANS\Skenování.pdf
	E:\HPSCANS\Skenování0001.pdf
	E:\HPSCANS\Skenování0002.pdf
	E:\HPSCANS\Skenování0003.pdf
	E:\HPSCANS\Skenování0004.pdf
	E:\HPSCANS\Skenování0005.pdf

