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Název veřejné zakázky:   Elektrofyziologie  
Evidenční číslo VVZ:  Z2019-008540 
Evidenční číslo zadavatele: 7/2019 
Část zakázky (číslo a název): 6 – diagnostický cirkulární multipolární katétr pro 

mapování plicních žil v levé síni 

 
 

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 

 
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů   

 
I. 

Smluvní strany 

 

1. Kupující:  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

státní příspěvková organizace 

 

sídlo:  Pekařská 664/53, 656 91 Brno 

jednající:   MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC., ředitel 

IČ:       00159816 

DIČ:  CZ00159816 

bank. spojení:   Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město  

č. účtu:  71138621/0710 

SWIFT:   CNBACZPP 

IBAN:   CZ97 0710 0000 0000 7113 8621 

 

 

2. Prodávající:  CARDION s.r.o. 

 

zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 16405   

sídlo:  Rybnická 136, 634 00 Brno   

jednající:  ing. Ivo Nekuda, jednatel 

IČ:    60719877 

DIČ:      CZ699003452 

bank. spojení:  XXXXXXXXXX 

č. účtu:    XXXXXXXXXX 

IBAN:   XXXXXXXXXX 

SWIFT:   XXXXXXXXXXX 

 

 

 

II. 

Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je rámcová úprava podmínek dodávek zdravotnických prostředků prodávajícím 

kupujícímu. 
 

 

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

1. Tato smlouva se vztahuje na dodávky elektrofyziologického materiálu uvedeného v příloze č. 1 této 

smlouvy (dále jen „zboží“), které prodávající bude dodávat po dobu účinnosti této smlouvy kupujícímu. 

 

2. Každá uskutečněná dodávka zboží uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy je samostatnou kupní 

smlouvou dle § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která je uzavřena okamžikem 

převzetí zboží kupujícím v místě plnění. Převzetím se pro účely této smlouvy rozumí podpis dodacího 

listu oprávněným zaměstnancem kupujícího. 

 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm/SearchContract?contractNumber=Z2018-031132
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3. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží v množství, jakosti a druhovém složení podle 

objednávek kupujícího učiněných v souladu s podmínkami této smlouvy. Množství zboží je pevné a 

nepřekročitelné. 

 

4. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a uhradit prodávajícímu kupní cenu v souladu 

s podmínkami sjednanými touto smlouvou. 

 

 

IV. 

Kupní cena a platební podmínky 

 

1. Kupující se zavazuje za každou uskutečněnou dodávku zboží zaplatit kupní cenu dle ceníku uvedeného 

v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

2. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího 

uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy, a to na základě faktury vystavené prodávajícím po podpisu 

dodacího listu  oprávněným zaměstnancem kupujícího. Faktura je splatná takto do 60 dní ode dne jejího 

doručení kupujícímu. Závazek splatnosti je splněn odesláním částky z účtu kupujícího na účet 

prodávajícího. 

 

3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními 

předpisy včetně čísla smlouvy kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat 

tyto náležitosti, je kupující oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit 

prodávajícímu s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené 

(doplněné) faktury kupujícímu běžet nová lhůta splatnosti a to v délce stanovené čl. IV. odst. 2 této 

smlouvy. V případě, že má prodávající s kupujícím uzavřenou více než jednu smlouvu, je prodávající 

povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a 

fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je kupující oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem 

a takovouto fakturu prodávajícímu vrátit. 

 

4. Ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou stanoveny dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách 

ve znění pozdějších předpisů a je v nich zahrnuta doprava, clo, kursové rozdíly, obal, doklady ke zboží 

a veškeré další náklady související s dodávkou zboží.  

 

5. Ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a prodávající je 

kupujícímu garantuje po celou dobu platnosti této smlouvy.  

 

6. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a) 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších (dále jen „ZDPH“), je kupující 

oprávněn část kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě 

této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně 

ve smyslu § 109 a) ZDPH.  

 

7. Pokud číslo účtu prodávajícího uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu 

§109/2/b, je kupující oprávněn část kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované 

platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na 

účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.  

 

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109/1 ZDPH, tedy kdy se kupující 

dozví, že 

a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, 

b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se  

      úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo 

c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody 
 

8. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je 

úhrada zdanitelného plnění prodávajícímu bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu 

daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu kupujícím, dle této 

smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a prodávajícímu nevzniká žádný nárok na 
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úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči 

kupujícímu, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

 

9. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, kupující je 

oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet prodávajícího. Úhrada platby na 

kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními 

stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy. 

 

 

V. 

Doba, místo a způsob plnění 

 

1. Dodávky zboží dle čl. III. této smlouvy budou probíhat průběžně na základě písemných objednávek 

kupujícího učiněných dopisem, faxem nebo e-mailem. V případě, že objednávka přesáhne svou 

hodnotou částku 50.000,- Kč bez DPH, musí být tato učiněna písemně a kupující je ji povinen zveřejnit 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů obdobně 

jako samotnou smlouvu dle čl. IX. odst. 12., této smlouvy. 

 

Za kupujícího je oprávněno objednávat jeho pracoviště: Nemocniční lékárna, sekr.ul@fnusa.cz , 543 

182 161. 

 

Všechny objednávky učiněné dle této smlouvy budou adresovány na adresu Veslařská 199, 637 00 

Brno, kontaktní osoba XXXXXXXXXX 

 

Změny všech oprávněných a kontaktních osob jakožto adres uvedených v tomto odstavci je možné 

provést doporučeným dopisem adresovaným do sídla druhé smluvní strany. Změna nabývá účinnosti 

dnem doručení.  

 

2. Místem plnění je oddělení zdravotnického materiálu Nemocniční lékárny Fakultní nemocnice u sv. 

Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno.  

 

3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží do místa plnění ve lhůtě 5 dnů od odeslání 

objednávky kupujícím v souladu s čl. V. odst. 1 této smlouvy.   

 

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím. 

 

5. Prodávající je povinen předat kupujícímu nejpozději společně s dodávkou zboží veškerou dokumentaci 

nutnou k převzetí a řádnému užívání zboží, kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a 

normy ČSN a EN, zejména návody k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě dle zákona č. 

268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích 

předpisů.  

 

6. Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží v objednaném množství 

nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo bude zboží poškozené, 

rozbité nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Nepřevzetím zboží 

dle tohoto odstavce není kupující v prodlení. Prodávající má v takovém případě povinnost dodat bez 

zbytečného odkladu zboží nové, v souladu s objednávkou kupujícího. Nárok kupujícího na smluvní 

pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží není tímto ustanovením 

dotčen. 

 

7. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží je způsobilé k užití v souladu s jeho určením a že zboží 

odpovídá všem požadavkům obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 268/2014 Sb., o 

zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů a českých 

a evropských norem ČSN a EN.  

 

8. V případě, že orgán státního dohledu nařídí stažení z používání zboží, které prodávající dodal 

kupujícímu, je prodávající povinen toto zboží od kupujícího odebrat zpět na vlastní náklady a cenu 

tohoto zboží kupujícímu uhradit, případně po dohodě s kupujícím dodat zboží náhradní. 

 

 

VI. 

mailto:sekr.ul@fnusa.cz
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Sankční ujednání 

 

1. Nedodrží-li prodávající lhůtu stanovenou pro dodání zboží dle článku V. odst. 3. této smlouvy, je 

povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny bez DPH zpožděné dodávky 

za každý započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody, včetně škody, která přesahuje 

smluvní pokutu, není tímto ustanovením dotčen.  

 

2. Nedodrží-li kupující lhůtu splatnosti kupní ceny dle článku IV. odst. 2. této smlouvy, je prodávající 

oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části kupní ceny bez DPH 

dodaného zboží za každý započatý den prodlení.  

 

 

VII. 

Odpovědnost za vady zboží a záruka 

 

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží po celou dobu jeho použitelnosti.    

 

2. Má-li zboží vady jakosti, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu po vytknutí vad kupujícím 

dodat kupujícímu náhradní zboží za zboží vadné nebo vrátit kupujícímu cenu vadného zboží. Volba 

nároku z odpovědnosti za vady náleží kupujícímu. 

 

3. Zjištěné vady se považují za včas uplatněné, pokud je oznámení o jejich zjištění odesláno kupujícím 

prodávajícímu i v poslední den záruční doby. 

 

 

VIII.  

Trvání smlouvy 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, v případě povinnosti kupujícího zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv a to nezávisle na větě první, tohoto odstavce. 

 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu 4 roků ode dne nabytí její účinnosti.  

 

3. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany s výpovědní lhůtou 1 měsíc, 

která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Tuto 

smlouvu lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran.  

 

 

IX. 

Ostatní ujednání 

 

1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1, která obsahuje sortiment zboží dodávaného na základě 

této smlouvy a ceny tohoto zboží bez DPH a s DPH.  

 

2. Kupující není povinen odebrat od prodávajícího zboží v množství uvedeném v zadávací dokumentaci 

příslušné veřejné zakázky. 

 

3. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou primárně řešit smírnou 

cestou.  

 

4. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád dohodly, že místně 

příslušným soudem je Městský soud v Brně. 

 

5. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. 

 

6. Prodávající není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy 

nebo její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. 

 

7. Prodávající souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu. 
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8. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající 

se předmětu této smlouvy.   

 

9. Prodávající poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci 

při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy. Tuto povinnost zajistí prodávající i u subdodavatelů, 

kteří se podílí na realizaci této smlouvy. 

 

10. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a 

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 

11. Přesahuje-li předpokládaná hodnota plnění této smlouvy po dobu jejího trvání částku 50.000,- Kč bez 

DPH, je kupující jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se 

zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními 

stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném 

uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Rozsah obchodního 

tajemství prodávajícího ve smyslu § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, prodávající sdělil kupujícímu před uzavřením této smlouvy v rámci poskytnutí součinnosti 

před uzavřením smlouvy z veřejné zakázky. Kupující se zavazuje v souladu s účinnými právními 

předpisy a pokyny svého zřizovatele, kterým je Ministerstvo zdravotnictví České republiky, obchodního 

tajemství prodávajícího chránit. Zveřejnění se zavazuje provést kupující bez zbytečného odkladu po 

uzavření této smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu za účelem splnění této 

povinnosti nezbytnou součinnost. 

 

12. Pokud se jedná o zboží se speciálním úhradovým schématem dohodnutým přímo mezi dodavatelem a 

zdravotní pojišťovnou (nejčastěji na bázi risk-sharingových či cost-sharingových schémat), je kupující 

oprávněn v souladu s pokyny svého zřizovatele automaticky po uzavření této smlouvy poskytnout 

svému zřizovateli jednotkové ceny takovéhoto zboží. Na žádost je kupující oprávněn tuto informaci 

poskytnout taktéž i příslušné zdravotní pojišťovně. Smluvní strany nepovažují poskytnutí informací o 

jednotkové ceně dle tohoto odstavce za porušení obchodního tajemství prodávajícího dle čl. IX. odst. 

11, této smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečná cena takového zboží se započtením 

veškerých obchodních zvýhodnění či bonusů není nižší, než výše úhrady zdravotní pojišťovny 

dohodnutá risk-sharingovým či cost-scharingovým schématem uzavřeným s touto zdravotní 

pojišťovnou. Kupující prohlašuje, že zdravotní pojišťovně bude vykazovat tuto skutečnou cenu. 

 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku o kupní smlouvě, a dalšími obecně závaznými právními předpisy 

České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují 

použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou. 

 

2. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze ve formě písemných číslovaných dodatků, 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Všechny dodatky, které budou označeny jako 

dodatky této smlouvy, se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 

 

3. Prodávající na sebe svým níže uvedeným podpisem přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 

občanského zákoníku. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí 

být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá 

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své 

vlastnoruční podpisy. 
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6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: příloha č. 1 – seznam zboží s cenami. 

 

 

 

V Brně dne 20.6.2019                                  V Brně dne 15.07.2019 

 

 

 

Za prodávajícího:                                                                          Za kupujícího:  

 

 

 

 

 

...........................................................                                       ............................................................ 

Ing. Ivo Nekuda   MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC. 

jednatel   ředitel 

CARDION s.r.o.   Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  
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Příloha č. 1 – Cenová nabídka a portfolio 

 

Číslo 
části 

zakázky 
název části zakázky 

nabídková 
jednotková  cena 

bez DPH 
DPH % 

nabídková (jednotková) 
cena včetně DPH 

kód VZP 
Předpokládané 
množství za dobu 
plnění/ks 

6 Diagnostický cirkulární multipolární katetr pro mapování plicních žil v levé síni     

6.1. Katetr bez variabilního průměru 28 512,40 Kč 21% 34 500,00 Kč 49093 24 

6.2. Katetr s variabilním průměrem 43 747,11 Kč 21% 52 934,00 Kč  49096 1116 

  49 506 069,42 Kč 21% 59 902 344,00 Kč   1140 

 

 

 

 

 

Číslo části 
zakázky 

název části zakázky Popis produktu 
nabídková 

jednotková  cena 
bez DPH 

DPH 
% 

nabídková 
(jednotková) cena 

včetně DPH 

kód 
VZP 

6 Diagnostický cirkulární multipolární katetr pro mapování plicních žil v levé síni   

6.1. Katetr bez variabilního průměru 81594 Inquiry Afocus II diagnostický katetr dekapolární 15mm 28 512,40 Kč 21% 34 500,00 Kč 49093 

6.1. Katetr bez variabilního průměru 81595 Inquiry Afocus II diagnostický katetr dekapolární 20mm 28 512,40 Kč 21% 34 500,00 Kč 49093 

6.1. Katetr bez variabilního průměru 81596 Inquiry Afocus II diagnostický katetr dekapolární 20mm 28 512,40 Kč 21% 34 500,00 Kč 49093 

6.1. Katetr bez variabilního průměru 81599 Inquiry Afocus II diagnostický katetr dekapolární 25mm 28 512,40 Kč 21% 34 500,00 Kč 49093 

6.2. Katetr s variabilním průměrem 
402804 Optima Reflexion Spiral diagnostický katetr duo-dekapolární variabilní 15-
25mm 

43 747,11 Kč 21% 52 934,00 Kč 49096 

            

 

 


