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Kupní smlouva č. 1790500108 
uzavřená na základě Rámcové smlouvy o prodeji zdravotnických prostředků 

Smluvní strany: 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 

IČ: 47114321 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 7232 

zastoupena: XXX, XXX  

dále jen ,,prodávající‘‘ na straně jedné 

a  

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 

se sídlem Orlická 2020/4, Vinohrady 130 00 Praha 3   

IČ: 41197518 

zastoupena: XXX, XXX 

dále jen ,,kupující‘‘ na straně druhé 

 

I. 

1. Prodávající i kupující jsou zdravotními pojišťovnami. Prodávající v minulosti zapůjčil svému pojištěnci následující 
zdravotnické prostředky:  

KOD NAZ DOP 

0136008 ZAŘÍZENÍ POLOHOVACÍ VERTIKALIZAČNÍ MYGO 
STANDER 

PRONAČNÍ A SUPINAČNÍ POLOHA 108-145 CM, MOŽNÁ 
SEMIFLEXE V KOLENI, VEL 1. 

0140020 PŘÍSLUŠENSTVÍ K POLOHOVACÍMU 
VERTIKALIZAČNÍMU ZAŘÍZENÍ CHARLY 

HRUDNÍ PELOTY 

0140037 PŘÍSLUŠENSTVÍ K POLOHOVACÍMU ZAŘÍZENÍ 
MYGO 

OPĚRKA HLAVY, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO SETU 

0140041 PŘÍSLUŠENSTVÍ K POLOHOVACÍMU ZAŘÍZENÍ 
SQUIGGLES 

FIXAČNÍ SANDÁLKY 

2. Protože Pojištěnec, kterému byly zdravotnické prostředky zapůjčeny Smlouvou o výpůjčce, se v době účinnosti 
Smlouvy o výpůjčce zaregistroval jako Pojištěnec druhé smluvní strany (kupujícího), mají smluvní strany zájem 
rovněž na převedení vlastnického práva k výše uvedeným zdravotnickým prostředkům z prodávajícího na 
kupujícího.  

3. Kupující obdržel od prodávajícího dokumenty nezbytné k převodu vlastnického práva ke zdravotnickým 
prostředkům dle čl. IV. odst. 4 písm. a., b., c. a e. Rámcové smlouvy o prodeji zdravotnických prostředků, včetně 
údajů o aktuálním stavu zapůjčených zdravotnických prostředků a osobě Pojištěnce, kterému byly zapůjčeny.  

 
II. 

1. Prodávající tímto kupujícímu prodává výše uvedené zdravotnické prostředky za celkovou zůstatkovou cenu ve 
výši 69 450,16 Kč. Kupující tyto zdravotnické prostředky od prodávajícího kupuje a zavazuje se uhradit 
prodávajícímu uvedenou kupní cenu. Prodávající a kupující jsou srozuměni a souhlasí s tím, že prodávané 
zdravotnické prostředky jsou ke dni uzavření kupní smlouvy v držení Pojištěnce, který uzavřel s prodávajícím 
Smlouvu o výpůjčce. 

2. Ostatní obchodní podmínky včetně okamžiku převodu vlastnického práva a splatnosti kupní ceny jsou uvedeny 
v Rámcové smlouvě o prodeji zdravotnických prostředků uzavřené mezi smluvními stranami dne 31. 8. 2017. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv. 
 

V Praze dne 2. 4. 2019 
 
Za prodávajícího  Za kupujícího 
 
 
XXX 
XXX 


