
Smlouva o zřízení a provozování konsignačního skladu 
kterou ve smyslu ust. § 1746/2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely smluvní strany: 
 
Dodavatel: CZ reto s.r.o.    
se sídlem: Bělohorská 125/24 Praha 6 , 169 00  
IČ:  047 92 670  
DIČ:  CZ04792670  
jednající: ing. Robert Ludvík  
bankovní spojení:Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 115-1938760267/0100  
Telefon:  732 521 875  
Email:                  info@czreto.cz 
Fax:  226 013 828  
 
(dále jen jako "dodavatel") 
 
a 
 
Odběratel:  Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. nemocnice Středočeského kraje  
se sídlem: Máchova 400, 256 01 Benešov  
IČ:  272 53 236  
bankovní spojení:PPF banka a.s.  
číslo účtu: 2014310033/6000  
zastoupena: MUDr. Roman Mrva, předseda představenstva, ředitel  
(dále jen jako "odběratel") 
 
 

I. Předmět a účel smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je zřízení a provozování konsignačního skladu v prostoru odběratele na centrálních 
operačních sálech (centrální objekt chirurgických oborů, 4.patro), ze kterého je odběratel oprávněn odebírat 
zboží dle aktuální potřeby. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje zajistit nezbytný objem zboží v rozsahu 
vyžádaném odběratelem na skladě. Předmětem této smlouvy není závazek odběratele odebrat určité minimální 
množství zboží. 
2. Účelem této smlouvy je uskladnění zboží a odběr zboží-ortopedických implantátů jako zdravotnických 
prostředků (dále jen "zboží"). 
3. Zboží dodané dodavatelem do konsignačního skladu zůstává ve vlastnictví dodavatele až do doby jeho odběru 
odběratelem. 
4. Konsignační sklad je umístěn na centrálních operačních sálech (centrální objekt chirurgických oborů, 4.patro). 
 
 

II. Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Dle § 1411 občanského zákoníku kupující odpovídá za řádné uskladnění a manipulaci se zbožím, které je 
umístěno na konsignačním skladu a zavazuje se vynaložit veškerou odbornou péči na to, aby zabránil škodě, 
ztrátě, zničení, zhoršení kvality či krádeži zboží.  
Odběratel je povinen zabezpečit, aby konsignační sklad zaručoval řádné uchování zboží, jak je požadováno 
výrobcem a tak, aby mohlo být v nezměněném stavu odebíráno k jeho použití. Pokud jsou zjištěné jakékoliv 
vady znemožňující řádné uchování zboží je povinen odběratel oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
dodavateli.  
Odběratel se zavazuje, že minimálně jednou ročně umožní dodavateli provedení inventarizace zboží. Veškeré 
inventurní rozdíly budou zapsány v inventarizačním zápise podepsaném oběma smluvními stranami. 
Odběratel se dále zavazuje, že bude ke správě konsignačního skladu přistupovat s péčí řádného hospodáře a že 
bude spolupracovat s dodavatelem při inventarizaci zboží. 
 
2. Množství a typy zboží dodávaného do konsignačního skladu budou sjednány mezi dodavatelem a odběratelem 
na základě odhadu předpokládané spotřeby.  
 
3.  Odběratel je oprávněn vrátit dodavateli zboží s dobíhající expirační dobou, nejpozději však do 6 měsíců před 
jejím uplynutím. V tomto případě bude zboží vyměněno za nové, s expirační dobou min. 24 měsíců. Pověřená 



osoba je povinna odebírat zboží z konsignačního skladu s nejkratší expirační dobou tak, aby se maximálně 
zamezilo případné výměně.  
 
4. Dodavatel zaručuje, že zboží je/bude vyrobeno dle příslušných norem platných v EU. Dodavatel dále zaručuje, 
že zboží dodávané do konsignačního skladu odpovídá všem požadavkům stanoveným obecně závaznými 
právními předpisy a normám ČSN, zejména zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve 
znění pozdějších předpisů a zákonu č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších 
předpisů, je vybaveno všemi potřebnými certifikáty požadovanými příslušnými právními předpisy a je zahrnuto 
v číselníku prostředků zdravotnické techniky VZP. 
 
5. Zboží odebrané z konsignačního skladu bude dodavatelem po dohodě s pověřenou osobou průběžně 
doplňováno bez jakéhokoliv odkladu. V případě prodlení dodavatele s doplněním zboží do konsignačního skladu 
je dodavatel povinen uhradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny nedodaného zboží za každý 
den prodlení, přičemž nárok na náhradu škody tím není dotčen. 
 
6. V případě nemožnosti dodat objednané zboží, musí dodavatel dodat zboží stejné nebo vyšší kvality, za 
stejných cenových podmínek, bude-li to odběratel požadovat. Případné náhradní zboží musí předem odsouhlasit 
zástupce odběratele .V případě, že dodavatel nebude schopen dodat objednané zboží ani odpovídající náhradu, je 
odběratel oprávněn si chybějící zboží zajistit u jiného dodavatele a v případě vyšší ceny bude rozdíl účtován na 
vrub dodavatele. 
 
7. V případě poškození nebo ztráty zboží z konsignačního skladu je pověřená osoba povinna tuto událost 
neprodleně oznámit (maximálně do 2 pracovních dnů) dodavateli a toto zboží bude odběrateli následně 
fakturováno. Fakturace se vztahuje i na chybějící zboží nenalezené při provedené inventuře.   
  
8. Dodavatel hradí náklady na dopravu zboží do konsignačního skladu k odběrateli. 
 
9.  Dodavatel poskytuje na odebrané zboží z konsignačního skladu odběratelem záruku v délce minimálně 24 
měsíců. Záruka počíná běžet okamžikem výdeje zboží z konsignačního skladu. Dodavatel může na základě 
samostatného prohlášení poskytnout i delší záruční dobu.  
 
10. Náklady na zřízení, provoz a údržbu konsignačního skladu nese dodavatel a to ve výši 6.900,- Kč/měsíčně. 
Cena je uvedena bez DPH. Vyúčtování nákladů proběhne na základě souhrnné faktury jednou za 3 měsíce.  
 

III. Provoz konsignačního skladu, prodej a koupě zboží 
 
1. Při přejímání a vydávání zboží do a z konsignačního skladu bude zachován tento postup: 
 
a) Příjem zboží do konsignačního skladu: 
Pověřená osoba odběratele potvrdí při příjmu zboží dodací list, ve kterém bude uvedeno, že se jedná o zboží 
dodávané do konsignačního skladu dle čísla objednávky.  
b) Výdej zboží z konsignačního skladu: 
Jako doklad o výdeji zboží z konsignačního skladu vyhotoví pověřená osoba výdejku (hlášení o spotřebě 

implantátů),kterou zašle doporučeně poštou, faxem nebo e-mailem na adresu: info@czreto.cz dodavateli 

nejpozději do 2 dnů po výdeji zboží.  

c) Doplňování zboží do konsignačního skladu:  
Zboží vydané z konsignačního skladu bude dodavatelem průběžně doplňováno automaticky vždy po obdržení 
výdejky (hlášení o spotřebě implantátů), nejdéle však do 3 dnů po obdržení výdejky, nebude-li dohodnuto jinak. 
Dodavatel hradí náklady za dopravu zboží do konsignačního skladu a ručí za zboží do okamžiku jeho vydání 
odběrateli. 
 
2. Odběratel je oprávněn nepřevzít zboží zejména, pokud dodavatel nedodá zboží v dohodnutém množství nebo 
kvalitě, dodá zboží poškozené nebo rozbité nebo dodavatel nedodá potřebné doklady ke zboží. Převzetí zboží do 
konsignačního skladu, jeho uskladnění a výdej bude zajišťováno zaměstnancem odběratele pověřeným správou 
konsignačního skladu. 
 



3. Na základě obdržené výdejky vystaví dodavatel fakturu na zboží vydané z konsignačního skladu. Doba 
splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení odběrateli. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 
platným právním předpisem, cenu zboží a případné další údaje. Pokud faktura nebude mít předepsané náležitosti 
je odběratel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit dodavateli s tím, že dodavatel je povinen vystavit novou 
fakturu s novou lhůtou splatnosti. 
 
4. Dodavatel je povinen na faktuře za dodané zboží uvádět kód ZUM (zvlášť účtovaný materiál) dle aktuálního 
platného číselníku VZP (všeobecné zdravotní pojišťovny). 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 
1. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy musí být provedeny písemně jako dodatek s pořadovým číslem a 
podpisem smluvních stran.  
 
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo 
výpovědí bez udání důvodů. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
 
3. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy plynoucí z této smlouvy se budou řídit příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku.  
 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.  
 
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uvedeným jako posledním u podpisu smlouvy smluvními 
stranami. 
 
6. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
Příloha č. 1  Hlášení o odběru implantátů 
Příloha č. 2 Soupis zboží na konsignačním skladě   
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne  ........................        V Benešově dne .............................. 
 
 
 
 
.......................................................     ........................................................ 
!


