
RÁMCOVÁ DOHODA 
uzavřená v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
 

 

I. 

Strany dohody 
 

Kupující: 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje 
se sídlem:  Máchova 400, 256 01 Benešov 
IČO:    27253236 
DIČ:    CZ27253236 

bank. spojení: 2014310033/6000 
zastoupená:  MUDr. Roman Mrva, předseda představenstva 

Ing. Jiří Švadlena, místopředseda představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B/9996 
 
a 
 
Prodávající:  
B. Braun Medical s.r.o. 
se sídlem:    V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 
zastoupen:    Ing. Miroslavou Eliášovou, na základě plné moci 
bank. spojení:                   515293009/2700 
IČO:     48586285 
DIČ:    CZ48586285 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17893  
 
 

II. 
Účel rámcové dohody 

1. Účelem této rámcové dohody je zabezpečit pro kupujícího řádné a včasné dodávky v souladu 
s nabídkou prodávajícího podanou v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Dodávka léčivých přípravků pro respirační systém, antiinfektiv pro systémové 
užití, očkovacích látek, antineoplastik a imunomodulátorů pro Oblastní nemocnice 
Středočeského kraje“, pro část 33, 36, 42. 

 
 

III. 

Předmět rámcové dohody 

1. Strany dohody upravují touto rámcovou dohodou vzájemné závazkové vztahy, vznikající při 
uskutečňování jednotlivých dodávek léčivých přípravků (dále jen „léčiva“).  

2. Prodávající se zavazuje na základě této rámcové dohody a za podmínek v ní sjednaných, 
zajišťovat a dodávat průběžně, dle potřeb kupujícího, léčiva blíže specifikované v Příloze č. 1 této 



rámcové dohody a kupující se zavazuje léčiva převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu 
ve sjednané výši a způsobem uvedeným dále v této rámcové dohodě. 

3. Jednotlivé dodávky léčiva budou realizovány na základě jednotlivých objednávek vystavených 
kupujícím. Uzavřením této rámcové dohody nevzniká mezi prodávajícím a kupujícím výhradní, 
exkluzivní vztah ohledně dodávky léčiva, ani povinnost kupujícího odebrat od prodávajícího 
konkrétní objem léčiva nebo objem určený veřejnou zakázkou, na základě které je uzavírána tato 
rámcová dohoda.  

 

IV. 

Cenová ujednání 

1. Kupní cena léčivých přípravků bez DPH činí: 184 550,00 Kč (slovy: jedno sto osmdesát čtyři tisíc 
pět set padesát korun českých). Výše DPH bude stanovena dle platných předpisů.  

2. V této ceně je zahrnuto dopravné, pojištění, celní, daňové, bankovní a ostatní poplatky a rizika. 
Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je 
zpracována v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v rámci veřejné zakázky uvedené v čl. II. 
této dohody.   

3. Celková cena, tj. cena dle předchozího odstavce, je stanovena jako násobek jednotkové ceny, 
která je maximální, konečná a garantovaná po celou dobu plnění (12 měsíců) a při 
předpokládaném množství odebraného zboží. Celková cena se tudíž může po dobu plnění 
v rámci množství odebraného zboží měnit v závislosti na počtu objednávek kupujícího.    

4. V případě, že na trhu dojde ke snížení cen komodity, která je touto zadávací dokumentací 
definována jako předmět veřejné zakázky, je prodávající povinen provést snížení kupní ceny 
příslušného předmětu plnění kupní smlouvy v rozsahu odpovídajícím procentuálnímu snížení cen 
na trhu.   

5. V případě snížení ceny původce předmětu plnění z rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv, se prodávající zavazuje uvést smluvní cenu do souladu s touto změnou okamžikem nabytí 
její platnosti.  

6. Ceny uvedené v příloze č. 1 jsou neměnné, vyjma případů uvedených v odst. 4. a 5. tohoto 
článku. 

7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto 
údaje: 

− název veřejné zakázky, ke které se rámcová dohoda vztahuje,   

− předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 
číslo uzavřené rámcové dohody),  

− IČO stran dohody, 

− den dodání zboží, 

− cenu objednávky,  

− údaje o dani z přidané hodnoty, 

− číslo dodacího listu a datum jeho podpisu oprávněnou osobou (dodací list bude přílohou 
faktury), 

− lhůtu splatnosti,  

− údaj o místě dodání léčivých přípravků dle článku V. odst. 1 rámcové dohody. 

8. K faktuře musí být přiložen/y dodací list/y s cenou za jedno balení dodávaného léčiva 
potvrzený/é kupujícím. 

9. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn 



zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do 
prodlení. V takovémto případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání 
náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) kupujícímu. Daňový doklad 
(faktura) musí být vystaven v české měně. 

10. Faktura je splatná do 60 (šedesáti) dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.  

11. Za zaplacení kupní ceny je považováno odeslání kupní ceny na účet prodávajícího uvedený 
v záhlaví této rámcové dohody. 

V. 

Dodací podmínky 

1. Místem dodání jednotlivých dodávek materiálu je: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., 
nemocnice Středočeského kraje, Ústavní lékárna na adrese Pavilon I, Máchova 400, 256 01 
Benešov. 

2. Prodávající se zavazuje dodávat léčivo, jehož doba použitelnosti bude v okamžiku dodání činit 
nejméně 6 měsíců. Prodávající může dodat zboží s kratší dobou použitelnosti jen po předchozím 
písemném souhlasu kupujícího. 

3. Kupující si vyhrazuje právo obratem bezplatně vrátit předmět plnění, který neodpovídá této 
dohodě, tedy zejména požadované kvalitě zboží nebo předmětu uvedenému v objednávce. 

4. Prodávající poskytuje záruku za to, že si dodané zboží za předpokladu dodržení podmínek 
stanovených kupujícím v návodu k užívání uchová užitné vlastnosti popsané v průvodní 
dokumentaci, a to po celou dobu použitelnosti zboží uvedené na obalu nebo v průvodní 
dokumentaci. 

 
 

VI. 
Dodání a převzetí zboží 

 

1. Prodávající se zavazuje, že dodávky budou realizovány řádně a včas, v ujednaném množství, 
jakosti (kvalitě) a v provedení dle požadavků kupujícího vyplývajícího ze zadání veřejné zakázky 
uvedené v čl. II. této rámcové dohody, případně konkrétní objednávky.  

2. Zboží bude dodáváno průběžně na místo určené kupujícím (Ústavní lékárna Nemocnice Rudolfa 
a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje) na základě jeho dílčích objednávek. 
Objednávky budou zasílány prostřednictvím elektronické komunikace. Prodávající se zavazuje, že 
bude kupujícímu dodávat léčivo v kvalitě a s dokumentací odpovídající obecně závazným 
právním předpisům. 

3. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu nejpozději do 2 pracovních dnů od 
doručení objednávky. 

4. Prodávající ručí za dodržení přepravních podmínek platných pro dodávané léčivo po dobu 
přepravy do místa plnění tak, aby léčivo nebylo znehodnoceno. Prodávající zajistí dopravu 
léčivých přípravků do místa plnění na vlastní náklady a nebezpečí.  

5. Každá dodávka léčiva bude vybavena dodacím listem (1 vyhotovení pro prodávajícího a 1 
vyhotovení pro kupujícího) v rozsahu stanoveném ve vyhlášce 229/2008 Sb., o výrobě a 
distribuci léčiv. Dodací list bude obsahovat zejména specifikaci prodávajícího a kupujícího, číslo 
objednávky, datum uskutečnění dodávky, množství léčivých přípravků s uvedením názvů, 
přidělených kódů léčivých přípravků všeobecnou zdravotní pojišťovnou (jsou-li přiděleny), cenu 
za jedno balení a expirační dobu. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis dodávající 



osoby za prodávajícího a přebírající osoby za kupujícího. Prodávající odpovídá za to, že 
informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti.  

6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží:  

a) nepředá-li prodávající, příp. jím pověřený přepravce v místě plnění kupujícímu dodací 
list, který musí obsahovat mimo jiné údaje uvedené v odst. 5, čl. VI. a dále též v případě, 
že počet položek nebo množství materiálu uvedené na dodacím listě nesouhlasí se 
skutečně dodaným materiálem, 

b) v případě pozdní dodávky materiálu.      

7. Dodávky materiálů bude prodávající provádět svými vozidly nebo vozidly jeho subdodavatele.  

8. Kvalitativní vlastnosti dodávaného léčiva musí být v souladu s normami platnými v ČR. 

      

VII. 

Sankční ujednání 

 

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu materiálu řádně a včas, je prodávající oprávněn 
požadovat po kupujícím smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

2. Nedodá-li prodávající kupujícímu materiál řádně a včas, tj. bude v prodlení s termínem plnění dle 
konkrétní objednávky nebo dodávka nebude kompletní dle konkrétní objednávky, zavazuje se 
prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky zboží za každý, i 
započatý den prodlení nebo dodání neúplné objednávky. 

3. Nárok na zaplacení smluvní pokuty dle předchozího odstavce nevzniká v případě, že prodlení s 
dodáním zboží je způsobeno stahováním zboží z trhu na základě rozhodnutí SÚKL (doložené 
příslušným rozhodnutím SÚKL), nebo z důvodu výpadku dodávek/omezení výroby zboží 
(doložené prohlášením výrobce zboží) a prodávající současně výše uvedené důvody prodlení 
prokáže kupujícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 48 hodin od 
uplynutí lhůty pro dodání zboží. 

4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy na ně vznikl 
nárok.  

5. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, která vznikne 
kupujícímu porušením povinnosti, na něž se vztahuje smluvní pokuta. Ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se na smluvní vztah stran neuplatní. Uplatněním smluvní pokuty není 
dotčeno právo kupujícího na odstoupení od rámcové dohody v souladu s občanským zákoníkem. 

6. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení a neuplatnění § 1881 odst. 1 občanského zákoníku. 

 

VIII. 
Reklamace 

 

1. Prodávající se zavazuje, že dodávku dodá bez jakýchkoliv faktických i právních vad. Pokud není 
písemně dohodnuto jinak, nemá kupující zájem na plnění dodávky, která by měla jakékoliv vady, 
a to včetně vad, na které prodávající kupujícího upozornil. 

2. Prodávající odpovídá za vady dodávky, které má v době odevzdání a převzetí nebo které se 
objeví kdykoliv později. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí zejména § 2099 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Prodávající přejímá záruku za jakost dodávky. Záruční doba je doba do uplynutí expirace 
uvedené na léčivých přípravcích.  



4. Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady, a to 
písemnou formou na kontaktní adresu nebo údaje prodávajícího, anebo prostřednictvím 
elektronické komunikace. 

5. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit neprodleně, nejpozději do 15 dnů od nahlášení vady 
kupujícím. Za účelem řešení reklamace je prodávající současně povinen spojit se s příslušnou 
osobou na straně kupujícího, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od nahlášení vady kupujícím. 

6. Jestliže má dodávka léčiva vady, (tj. vadné plnění je podstatným porušením smlouvy) může 
kupující podle svého uvážení od prodávajícího požadovat 

a) jde-li o vady jakosti:    
▪ dodání léčiva bez vad, kdy vadné léčivo je povinen vrátit;  

b) jde-li o vady množství:  
▪ dodání chybějícího množství, 
▪ nebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny; 

c) jde-li o vady právní – odstranění těchto vad; 

d) jde-li o neodstranitelnou vadu – odstoupení od dílčí kupní smlouvy (objednávky) nebo 
odstoupení od dílčí kupní smlouvy a zároveň i od této rámcové dohody. 

 
 

IX. 

Doba trvání a předčasné ukončení rámcové dohody 

1. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu 12 (dvanáct) měsíců.  

2. Rámcová dohoda může být ukončena písemně dohodou smluvních stran, výpovědí či 
odstoupením.  

3. Strany dohody se dále dohodly, že tuto dohodu je možné písemně vypovědět bez udání důvodu 
s výpovědní dobou tři měsíce, která plyne od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém byla výpověď doručená druhé straně dohody.    

4. Od rámcové dohody lze odstoupit, stanoví-li tak obecně závazný právní předpis, anebo pro 
podstatné porušení této rámcové dohody. Za podstatné porušení rámcové dohody se považuje 
zejména: 

a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této rámcové dohody delší než 60 
(šedesát) dní po dni splatnosti příslušného daňového dokladu, 

b) na straně prodávajícího, v případě, že nedodá řádně a/nebo včas předmět plnění dle 
této rámcové dohody či opakovaně dodá nekvalitní nebo jiná léčiva, než jsou uvedena 
v příloze č. 1 této dohody, a nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené v této rámcové 
dohodě nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, přestože byl kupujícím na tuto skutečnost 
písemně upozorněn, 

c) navýšení kupní ceny.  
Účinky odstoupení od rámcové dohody nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
druhé straně. Práva kupujícího na uplatnění nároku na smluvní pokutu a náhradu újmy vůči 
prodávajícímu tím nejsou dotčena.  

5. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s příslušnými 
ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Kupující si vyhrazuje v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ, že v případě, že bude smlouva ukončena ze 
strany kupujícího z důvodů na straně prodávajícího uvedených v čl. VIII., odst. 6, písm. d) a čl. IX., 
odst. 4, písm. b) a c) této rámcové dohody, pak má právo uzavřít rámcovou dohodu na plnění 
předmětu s dodavatelem, který se v zadávacím řízení veřejné zakázky uvedené v čl. II. této 
rámcové dohody umístil jako druhý v pořadí. Tento postup pak lze opakovat u dodavatele, který 
se umístil jako třetí v pořadí. Pokud dojde k podpisu rámcové dohody ze strany druhého, 



případně třetího, dodavatele, započne plnění předmětu rámcové dohody ve fázi, která byla 
předchozím dodavatelem ukončena jako poslední či splněná. 

 
 

X. 

Ostatní ustanovení 

1. Prodávající se zavazuje po celou dobu obchodní spolupráce dodržovat platné právní předpisy a 
provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem. 

2. Prodávající tímto uděluje souhlas se zveřejněním této rámcové dohody v souladu s povinnostmi 
kupujícího, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů a ZZVZ. Strany dohody souhlasí s uveřejněním této dohody v zákonem stanoveném 
rozsahu, bez příloh, které jsou její součástí, v registru smluv.  

3. Zveřejnění Smlouvy v Registru smluv provede Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice 
Středočeského kraje bezprostředně po uzavření Smlouvy, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od 
uzavření. 

4. V případě, že jedna ze smluvních stran zveřejní v Registru smluv smlouvu, která nepodléhá 
povinnosti zveřejnění dle zákona o Registru smluv, je povinna o tom informovat druhou smluvní 
stranu, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od zveřejnění, pod sankcí neplatnosti smlouvy. 

5. Smluvní strany jsou povinny znepřístupnit třetím osobám informace ze smlouvy, které smluvní 
strany považují obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku. Pro účely tohoto 
ustanovení považují smluvní strany za svoje obchodní tajemství především tyto části Smlouvy, 
data a informace: Příloha č. 1 – Ceník položek pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. 

6. Prodávající se zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení platnosti dohody. 

7. Strany dohody ve smyslu § 1764 – 1766 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů uvádí, že pokud dojde ke změně okolností, přebírají strany dohody nebezpečí 
změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765, odst. 2, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 

8. Strany dohody tímto výslovně uvádí, že tato dohoda je závazná až okamžikem jejího podepsání 
oběma stranami a obě strany jsou oprávněny vést jednání o uzavření této dohody, aniž by 
odpovídaly za to, zda bude či nebude dohoda uzavřena. Prodávající tímto bere na vědomí, že 
v důsledku specifického organizačního uspořádání kupujícího, vylučují strany dohody pravidla dle 
§ 1728 a 1729 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o předsmluvní 
odpovědnosti a prodávající nemá právo ve smyslu § 2910 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů požadovat při neuzavření této dohody po kupujícím náhradu škody. 

9. Každá smluvní strana dohody je povinna oznámit druhé straně jakoukoliv změnu údajů 
uvedených v záhlaví této rámcové dohody, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o 
příslušné změně dozví.  

10. Prodávající a kupující souhlasí a berou na vědomí, že při plnění práv a povinností dle této smlouvy 
dochází ke zpracování osobních údajů zaměstnanců kupujícího a prodávajícího či jiných fyzických 
osob, jejichž osobní údaje byly smluvními stranami sděleny v souvislosti s plněním této smlouvy, 
ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů (dále jen „Nařízení“), a ostatních obecně závazných právních předpisů.  Osobní 
údaje jsou zpracovávány pouze za účelem plnění práv a povinností dle této smlouvy a po dobu 
nezbytně nutnou pro plnění těchto práv a povinností, včetně vymáhání případných nároků z této 
smlouvy, jakož i ke splnění povinností kupujícího, které mu plynou ze zvláštních právních 



předpisů, zejména ze zákona o veřejných zakázkách. Smluvní strany se zavazují informovat své 
zaměstnance či jiné fyzické osoby, jejichž osobní údaje byly předány druhé smluvní straně 
v souvislosti s plněním této smlouvy, o tomto předání a poskytnout jim informace v souladu 
s čl. 13 Nařízení. 

11. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, jež o sobě 
smluvní strany navzájem získaly při uzavření této smlouvy a v rámci jejich dodavatelsko-
odběratelského vztahu, které jsou jako důvěrné označeny nebo jejichž sdělení třetímu subjektu 
by mohlo ohrozit či poškodit kteroukoli smluvní stranu, a užívat takové informace pouze za 
účelem splnění svých závazků vyplývajících z těchto vztahů. Žádná ze smluvních stran není 
oprávněna sdělit takové informace jakékoliv třetí straně bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany a může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům či poradcům, jež 
je potřebují znát, a to v nezbytném rozsahu, přičemž zajistí, aby i tyto osoby byly vázány 
povinností uchovávat informace v tajnosti. Povinnost dle tohoto článku a odstavce trvá po celou 
dobu trvání dodavatelsko-odběratelských vztahů dle této smlouvy, jakož i po jejich ukončení. 

12. Prodávající prohlašuje, že zavedl potřebná technická a organizační opatření pro ochranu osobních 
údajů, např. proti odcizení či ztrátě, se kterými přichází do styku v rámci provádění servisních či 
jiných smluvních činností pro kupujícího. 

13. Prodávající odpovídá za odcizení či ztrátu osobních dat, které od kupujícího převzal v rámci 
servisní či jiné smluvní činnosti pro kupujícího. V případě úniku osobních údajů informuje 
prodávající neprodleně kupujícího a poskytne mu veškerou součinnost při řešení takové situace. 

14. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nebudou považovat informace: 
a. jež byly oprávněné straně známy již v době uzavření této smlouvy; 
b. jež se staly nebo se stanou veřejně známé, nikoliv však chybou přijímací strany; 
c. jež byly přijímací stranou získány bez odkazování nebo používání informací obdržených 

od poskytující strany; 
d. jež přijímací strana obdržela zákonným způsobem od třetí strany nebo je musí podle 

zákona přijímací strana sdělit 

15. Ustanovení občanského zákoníku o obchodním tajemství ani ustanovení zákona o registru smluv 
nejsou tímto článkem dotčena. 

 
 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy touto rámcovou dohodou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této rámcové dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení této rámcové dohody, která zůstávají platná a účinná. Strany se v tomto 
případě zavazují nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného. 

3. Strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání 
neúspěšná, případné spory mezi stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České 
republiky s místní příslušností Okresního soudu v Kladně a Krajského soudu v Praze. Příslušnost 
rozhodčích soudů je vyloučena.  

4. Pro případ, že o prodávajícím, jako o poskytovateli zdanitelného plnění, je zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit 
sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně 
poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženou prodávajícímu. 



5. Tato rámcová dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
strana obdrží po jednom vyhotovení. 

6. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této rámcové dohody. 

7. Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Tato povinnost 
se vztahuje také na případné dodatky této dohody. Uveřejnění smlouvy zajistí kupující. 

8. Strany shodně prohlašují, že tato rámcová dohoda je uzavřena podle jejich pravé a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 

9. Všechna ostatní prohlášení stran (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této dohody), ústní či 
písemná, jsou vtělena do této rámcové dohody, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla 
omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude 
doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní 
dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní 
podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami 
obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoliv změny a doplňky této rámcové 
dohody musí mít formu číslovaných dodatků v písemné podobě a musí být podepsané oběma 
stranami. Vzdání se jakéhokoli práva z rámcové dohody se vztahuje pouze k okolnostem, pro 
které bylo vzdání se určeno. 

 
 

Přílohy:  

1) Příloha č.1 – Ceník položek pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. 
  

 
 

V ………………….., dne ………………………  V ………………………, dne ……………………… 
 
 
 
 
 

 ………………………………….. ………………………………….. 
 MUDr. Roman Mrva Ing. Miroslava Eliášová 
 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., B. Braun Medical s.r.o. 
 nemocnice Středočeského kraje na základě plné moci 
 
 
 
 …………………………………..   
 Ing. Jiří Švadlena  
 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., 
 nemocnice Středočeského kraje 

 


