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   Číslo smlouvy prodávajícího:                                             Číslo smlouvy kupujícího:  Tsm/2019/530/Bú                                                                                                                                     

 
Smlouva o rámcových podmínkách dodávek zboží 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
 
 
obchodní společností 
Ortho Front s.r.o. 
se sídlem Bystrcká 612/15, Komín, 624 00 Brno 
IČ: 03929876, DIČ: CZ03929876 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , oddílu C , vložce 87445 
zast. XXXXXXXXXXXX, jednatelem 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 3929878/5500 
 
(dále jen „prodávající“) na straně jedné 
 
a  
 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
státní příspěvková organizace 
 
se sídlem: Pekařská 664/53, 656 91 Brno 
IČ: 00159816, DIČ: CZ00159816 
zast. MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC., ředitel 

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

Číslo účtu: 71138621/0710 

(dále jen „kupující“) na straně druhé.  
 
 
 
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím: 
 
I. ÚČEL SMLOUVY 
 

1. Kupující a prodávající uzavřením této smlouvy sjednávají rámcové podmínky 
jednotlivých dodávek zboží prodávajícím kupujícímu, zejména způsob sjednávání, 
uzavírání a plnění jednotlivých obchodů (kupních smluv), včetně vztahů z těchto 
obchodů vyplývajících. 

2. Prodávající je podnikatelem, který se zabývá m.j. prodejem ortopedických a     
protetických pomůcek,  vyráběných společností HANDICAP, a.s.,medi GmbH 
Co.KG  a společností MAXIS a.s.  (dále jen „Zboží“). Prodávající zajišťuje prodej 
zboží na území České republiky.  

3. Kupující má zájem shora uvedené Zboží za podmínek sjednaných v této smlouvě od 
prodávajícího odebírat.  

4. Pro potřeby realizace obchodů a spolupráce smluvních stran se určují následující 
kontaktní osoby:  

 
Za prodávajícího: XXXXXXXXXXXX 

Za kupujícího:  Výdej zdravotnických pomůcek, vydej.pzt@fnusa.cz , 
 
 
 

mailto:vydej.pzt@fnusa.cz
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
1. Prodávající se na základě této smlouvy zavazuje dodávat kupujícímu Zboží, a to na 

základě jednotlivých objednávek kupujícího a následně uzavřených kupních smluv, na 
sjednané místo dodání, předávat kupujícímu doklady vztahující se ke Zboží a převádět 
na kupujícího vlastnické právo ke Zboží. Seznam Zboží, rozděleno dle jednotlivých 
výrobců a jeho ceny tvoří přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Žádné ustanovení této smlouvy nesmí být vykládáno jako povinnost  kupujícího odebírat 
určité zboží a skutečnost, zda bude či nebude určité zboží během trvání této smlouvy 
objednáno, závisí plně na vůli  kupujícího. 

3. Kupující se zavazuje, že při realizaci spolupráce dle této smlouvy a také při následném 
použití nebo prodeji Zboží třetím osobám (dále také jen „Zákazníci“) bude postupovat 
s vynaložením odborné péče, dbát zájmů prodávajícího i výrobce a nepodávat komukoliv 
nesprávné či nepravdivé informace o Zboží, o prodávajícím nebo o výrobci. 
 
 

 
III. OBJEDNÁVKY, UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV 
 
1. Objednávky Zboží bude kupující provádět telefonicky, písemně elektronickou poštou 

nebo prostřednictvím webové aplikace prodávajícího na adrese: shop.orthofront.cz. 
Prodávající kupujícímu nebo osobám písemně určených kupujícím, zřídí přístup do výše 
uvedené webové aplikace s možností nastavení struktury a obsahu sdílených informací 
pro jednotlivé osoby. 

2. Každá objednávka bude obsahovat specifikaci objednaného Zboží, počet kusů 
jednotlivého Zboží, jednotkovou cenu Zboží dle schváleného ceníku a celkovou cenu 
objednávaného Zboží. Dále bude objednávka obsahovat termín a místo dodání Zboží. 
Smluvní strany sjednávají, že termín dodání Zboží bude činit max. tři (3) pracovní dny od 
potvrzení objednávky prodávajícím, resp. od uzavření kupní smlouvy, nebude-li 
smluvními stranami dohodnut jiný termín. 

3. Kupní smlouva, jejímž předmětem je dodání Zboží uvedeného v jednotlivé objednávce, je 
uzavřena okamžikem potvrzení příslušné objednávky prodávajícím. Prodávající se 
zavazuje objednávku kupujícího do tří (3) pracovních dnů buď potvrdit, nebo vyjádřit 
svoje výhrady k této objednávce, a to některým ze způsobů, kterým jsou předkládány 
objednávky (viz výše). 

4. Dopravu Zboží do místa dodání zajišťuje na vlastní náklady prodávající, pokud se strany 
nedohodnou jinak.  
 
 
 

IV. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ, SPLATNOST 
 
1. Ceny, které bude platit kupující prodávajícímu za dodání objednaného Zboží  jsou 

uvedeny v příloze č. 1, této smlouvy. Změny přílohy je možné provést jen v souladu s čl. 
IX. odst. 1, této smlouvy, tedy písemným dodatkem. 

2. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, zavazuje se kupující uhradit kupní 
cenu Zboží nejpozději do XXXXXXXXXXXX od dodání Zboží kupujícímu, a to na základě 
faktury vystavené prodávajícím na částku ve výši kupní ceny Zboží dle příslušné kupní 
smlouvy. Faktura bude doručena kupujícímu při dodání Zboží nebo neprodleně poté, 
nejpozději však do 14 dnů od dodání Zboží prostřednictvím pošty, elektronické pošty 
nebo bude předána pověřenému zástupci kupujícího. 
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3. Pro případ, že kupující bude v prodlení se splatností kteréhokoliv daňového dokladu vůči 
prodávajícímu, prodávající se zavazuje, že nebude po kupujícím uplatňovat zákonné, 
případně smluvní úroky z prodlení, za období XXXXXXXXXXXX. Po uběhnutí této doby 
je v případě prodlení je kupujícímu povinen prodávajícímu uhradit úrok z prodlení ve výši 
0,01 % z nezaplacené části kupní ceny bez DPH dodaného zboží za každý započatý den 
prodlení 

 
 
 
V. ZÁRUKA NA ZBOŽÍ, VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ 
 

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. Raklamace vad 
musí být uplatněna v písemné formě. 

 
 
 
VI. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 
 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou  přičemž platnost nabývá dnem jejího 

podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle čl. IX., odst. 5, této smlouvy. .  
2. Tato smlouva může být každou stranou vypovězena, a to písemnou formou. Smlouva 

zaniká uplynutím výpovědní doby, která činí tři (3) měsíce a počíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

 
 
VII. DŮVĚRNÉ INFORMACE 
 
1. Smluvní strany se zavazují, že třetím osobám neposkytnou žádnou důvěrnou informaci, 

která se týká vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, a to po dobu, dokud se taková 
informace nestane veřejně známou.  Jednotkové ceny zboží uvedené v příloze č. 1 jsou 
obchodním tajemstvím prodávajícího ve smyslu § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Kupující se zavazuje v souladu s účinnými 
právními předpisy a pokyny svého zřizovatele, kterým je Ministerstvo zdravotnictví České 
republiky, obchodního tajemství prodávajícího chránit. 

 
 
 
VIII. DOBRÉ MRAVY, DOBRÁ VÍRA 
 
1. Při plnění svých závazků podle této dohody budou obě strany jednat v souladu s  

dobrými mravy a obvyklými pravidly poctivého obchodního styku a korektního jednání.  
2. Ustanovení této smlouvy, jakož i jakékoliv prohlášení, které obě strany učiní v souvislosti 

s tímto smluvním vztahem, budou vykládána v dobré víře. 
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IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Tuto smlouvu je možné měnit jen po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze 

písemnou formou. 
2. Tato smlouva vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

jeden. 
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se 

řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů platných na území České republiky, 
zejména Občanského zákoníku. Dále se smluvní strany dohodly na tom, že sporné 
otázky, které vyplynou ze vztahů, založených touto smlouvou, budou řešit zejména 
dohodou, jinak bude tyto spory rozhodovat věcně a místně příslušný soud, a to dle 
českého práva.  

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, že tato smlouva je 
výrazem jejich svobodné vůle, kterou neprojevují v tísni ani za jiných nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho tuto smlouvu podepisují. 

5. 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.. Zveřejnění se zavazuje provést kupující bez 
zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout 
kupujícímu za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost. 

6. 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. 

7. Prodávající není výhradním dodavatelem zboží uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy 
kupujícímu; kupující si vyhrazuje právo nakupovat zboží uvedené v příloze č. 1 této 

smlouvy i od jiných dodavatelů. 
 
V Brně dne 30.07.2019 
 
 
Prodávající:               
 
 
……………………………..…….                               
Ortho Front s.r.o.       
 
 
 
 
V Brně dne 29.07.2019 
 
 
 
 
Kupující: 
 
 
 
……………………………………. 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně      
státní příspěvková organizace 



Příloha č. 1 ke Smlouvě o rámcových podmínkách dodávek zboží

Ceník výrobků medi GmbH & Co.KG

kód vzp název MFC úhrada doplatek/Kč nákup bez DPH nákup vč. DPH

140285 Elbow support

93651 kotníková bandáž 501

93650 kolenní bandáž 601

78948 kolenní bandáž 603

78948 kolenní bandáž 605

140273 protect.Clavicle support

140590 medi Classic Kidz

140590 medi Classic

140590 medi Classic 20°

140307 protect.Knee immobilizer universal 

140290 medi SAK ramenní závěs

140308 medi Orthocox

93657 protect.Ankle foot orthosis

93654 M.4s CI

140301 M.4sOA Valgus,pravá

93654 M.4s PCL

93654 M.4s CI short

140301 M.4sOA short Varus

140300 M.4 AGR

140305 Collamed

140305 Collamed IV long

140589 M.4 X-Lock

78947 Stabimed IV

140304 Stabimed pro

140299 M.step Standard

140299 M.step Athletic

140299 M.step Kidz

140303 PT Control II

140302 Colamed OA

93819 medi ROM Kidz,krátká

93819 medi ROM Kidz,dlouhá

93819 protect.ROM telescopic

93171 medi Patella tendon support Infrapatelární bandáž

93819 protect.ROM

93819 protect.ROM short

93819 protect.ROM cool

93819 protect.ROM cool short

140298 Protect.Ankle air foam

140594 protect.Ankle foam

93652 Protect.SIS

93285 Protect.Arm sling

140594 protect.Ankle air

93286 protect.Epi strap

140280 protect.Finger stax

140280 protect.Finger stax,box

93818 protect.4

93284 protect.Ankle Lace up

93816 protect.Co III.

93815 protect.St

93655 protect.St pro III.

93283 Protect.PT soft

93655 protect.St pro II. Long



140272 protect. Collar soft

140271 protect. Collar soft w. Bar

140595 protect. Collar Tracheo 

93168 protect.Air Walker Boot

93167 protect.Air ROM Walker

93170 protect.Walker Boot

93170 protect.Walker Boot short

93169 protect.ROM Walker

63878 protect.CAT Walker

63878 protect.CAT Walker short

78941 Levamed

140591 Levamed active

140592 Levamed stabili

78942 Achimed

78945 Genumedi

78945 Genumedi extra weit

93987 Genumedi plus

140587 Genumedi pro

140586 Genumedi PT

63875 Lumbamed basic

140279 protect.Abdominal support

140276 protect.Lumbaforte

140596 protect.Pro action

78944 Lumbamed plus

93658 Lumbamed disc

63874 Lumbamed active

140277 protect.Lumbostyle H21

63876 Omomed pravá

78943 Epicomed

93988 Manumed active

93812 protect.Leva

93656 protect.Leva strap

93814 protect.Achi

93811 protect.Genu

93813 protect.Epi

140600 protect.Manu active 

140295 protect.toe separator

140297 protect.Bunion cushion

140286 protect.Toe cushion,levá

140295 protect.toe spreador

140278 protect. Maternity belt

140274 protect.Dorsofix

140289 medi SAS 15

140287 medi SAS 45

140293 medi shoulder sling ramenní závěs

140284 medi Epico ROMs Kidz

140292 medi Armschlinge ramenní závěs

140291 medi Arm fix

140597 medi CTS

93653 medi Epibrace

78949 Manumed 

78949 Manumed Kidz

140282 Manumed T 

78949 Manumed pravá

78949 Manumed Kidz

140598 Manumed tri

140288 medi SLK 90

93172 Rhizomed

140286 medi Elbow Strap



140283 medi Wrist support

140281 medi Thumb Support


