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SMLOUVA O DODÁVKÁCH ZBOŽÍ 

(rámcová kupní smlouva) 
  
Smluvní strany: 
   
MUF-Pro s.r.o. 
se sídlem Pod Šmukýřkou 1080, 150 00 Praha 5 
IČ: 251 44 936, DIČ: 25144936 
Bankovní spojení:  
  
(na straně jedné jako Prodávající) 
 
a 
 
Ústav pro péči o matku a dítě 
Se sídlem Podolské nábř. 157/36, 14900, Praha 4 
IČO 00023698, DIČ: CZ 00023698 
Bankovní spojení: ČNB, č.ú.:  
  
(na straně druhé jako Kupující) 
   
  
uzavřeli níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto 
  
   

Smlouvu o dodávkách zboží: 
  

Úvodní ustanovení 
  
Obě smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dodávkách zboží, a to s cílem vymezit základní 
a obecné podmínky jejich obchodního styku, včetně vymezení jejich základních práv a povinností 
vyplývajících z tohoto závazkového vztahu. 
  
Smlouva o dodávkách zboží je uzavírána s ohledem na záměr prodávajícího směřující k prodeji zboží a vůli 
kupujícího nakupovat předmětné zboží, přičemž realizace dílčích plnění podle této Smlouvy bude 
realizována prostřednictvím jednotlivých objednávek kupujícího a jejich potvrzením prodávajícímu. 
      

 
 čl. I. 

Předmět Smlouvy 
  

1.1. Prodávající se zavazuje po dobu účinnosti této Smlouvy o dodávkách zboží (dále jen „Smlouva“) ve 
formě dílčích plnění dodávat kupujícímu zboží, které je označeno v souladu se specifikací 
odsouhlasenou oběma smluvními stranami, a to konkrétně výrobky dle přílohy č. 1 a umožnit mu nabýt 
vlastnické právo. 

1.2.  Kupující se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy odebírat od prodávajícího v rozsahu dílčích 
kupních smluv předmětné zboží a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží. 

1.3. Prodávající se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude schopen dodávat zboží uvedené 
v příloze č. 1 této Smlouvy. 

1.4.  Kupující má právo odebírat dle vlastního uvážení jednotlivě jakékoliv položky uvedené v příloze č. 1 
této Smlouvy. 
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1.5. Kupující nemá povinnost odebrat zboží v plném rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této Smlouvy. 

 
 
 

čl. II. 
Dílčí kupní smlouvy 

 
2.1. Smluvní strany budou dle Smlouvy mezi sebou uzavírat jednotlivé dílčí kupní smlouvy, na základě 

kterých bude prodávající dodávat kupujícímu zboží. 

 
2.2. Návrh na uzavření dílčí kupní smlouvy (dále také „objednávka“) má právo učinit pouze kupující. 

2.3. Dílčí kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy kupujícímu dojde vyjádření souhlasu prodávajícího 
s obsahem objednávky, nebo kdy se objednávka považuje za přijatou dle čl. 2.5. 

 Smluvní strany vylučují přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, a to i takovými, 
které podstatně nemění podmínky objednávky. 

 Smluvní strany rovněž vylučují přijetí objednávky tím, že se podle ní prodávající zachová, zejména 
poskytne-li plnění kupujícímu. 

2.4. Prodávající objednávku přijme bez zbytečného odkladu poté, co mu dojde. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení objednávky prodávajícímu. Prodávající 
potvrdí přijetí objednávky nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení objednávky prodávajícímu. 
Objednávku a potvrzení jejího přijetí je možno zaslat rovněž faxovým přístrojem nebo emailem na 
kontaktech dále uvedených: 

                  e-mail prodávajícího: sale@muf-pro.cz 

                   e-mail kupujícího: mtz@upmd.eu 

                   telefonní kontakt prodávajícího pro objednávky: 257 290 436 

                   telefonní kontakt kupujícího pro objednávky: MTZ- 296 511 262,3 

2.5. Prodávající má právo přijetí objednávky z vážných důvodů odmítnout. Důležitými důvody se rozumí 
pouze následující důvody: 

(i) prodávající kupujícímu prokáže, že není schopen objednávku splnit vzhledem k mimořádné, 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážce vzniklé nezávisle na vůli prodávajícího, a nebo 

(ii) objednávka není v souladu se smlouvou. 

Prodávající je povinen oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu, že nemůže plnit potvrzenou 
objednávku, a to nejpozději do 24 hodin od potvrzení objednávky. 

2.6. V případě, že ve lhůtě stanovené pro přijetí objednávky prodávající objednávku neodmítne ani 
nepřijme, má se za to, že prodávající objednávku přijal marným uplynutím lhůty pro přijetí 
objednávky. 

2.7. Každá objednávka musí obsahovat zejména následující náležitosti: 

a) číslo zboží dodavatele a název zboží; 

b) množství zboží; 

c) kupní cenu; 

d) místo plnění; 

e) odkaz, že práva a povinnosti výslovně neupravené v objednávce se budou řídit touto rámcovou 
kupní smlouvou.  

2.8. Byla-li objednávka učiněna ústně či telefonicky, a bylo-li zboží dodáno v době účinnosti této 
smlouvy, má se za to, že dílčí kupní smlouva byla uzavřena za podmínek této smlouvy a dokladem o 
jejím uzavření a obsahu je dodací list podepsaný oběma smluvními stranami, přičemž dodací list 
musí obsahovat minimálně náležitosti uvedené v čl. 2.6 této smlouvy. 
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2.9. Prodávající musí upozornit kupujícího na kratší expiraci zboží v momentě potvrzení objednávky, aby 
kupující mohl případně upravit požadované množství.          

2.10. Práva a povinnosti smluvních stran při koupi zboží se řídí příslušnou dílčí kupní smlouvou a touto 
Smlouvou. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dílčí kupní smlouvou a Smlouvou, má přednost dílčí 
kupní smlouva.   

2.11. Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí výhradně Smlouvou a příslušnou dílčí kupní 
smlouvou a nevztahují se na ně jakékoliv obchodní, dodací či jiné podmínky prodávajícího. 

 

 čl. III. 
Kupní cena 

     
3.1.  Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dodávaného zboží ve smyslu dílčích kupních 

smluv, která je stanovena v příloze č. 1 této Smlouvy pro jednotlivé typy zboží.  

3.2.  Kupní cena zboží byla stanovena výsledkem zadávacího řízení přes e-tržiště č. T004/19V/00002071. 
Kupní cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady prodávajícího. Pro vyloučení všech 
pochybností smluvní strany potvrzují, že v případě, že v době objednávky bude poskytována u 
některých (či všech) položek zboží uvedeného v příloze č. 1 této Smlouvy jakákoliv sleva, akční cena 
apod., bude toto zohledněno v kupní ceně a výše slevy u některých (či všech) položek zboží bude 
vyčíslena na daňovém dokladu. 

3.3.  Kupní cena za měrnou jednotku (MJ) dle přílohy č.1 této Smlouvy je nejvýše přípustná a obsahuje 
veškeré náklady prodávajícího, včetně dopravy do sídla kupujícího a montáže. Prodávající kupní cenu 
garantuje po celou dobu plnění této Smlouvy. Kupní cena je stanovena za 1 MJ v Kč bez DPH.  

3.4.  Případně uplatnitelná DPH bude prodávajícím připočtena ke kupní ceně v souladu s příslušnými 
obecně závaznými právními předpisy o DPH, a to v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění. Datem 
zdanitelného plnění je den dodání zboží kupujícímu. 

3.5. Kupující má právo provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, a to za 
předpokladu, že se prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem 
dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty. 

3.6.  Kupní cena za dodané zboží je splatná ve lhůtě 45 dnů od doručení faktury za dodané zboží na adresu 
sídla kupujícího: Ekonomický úsek, finanční účtárna nebo na email fakturace@upmd.eu . V případě 
zaslání faktury elektronicky, musí faktura splňovat veškeré zákonné podmínky pro elektronickou 
fakturaci. 

3.7. Prodávající doručí kupujícímu fakturu spolu s dodacím listem opatřeným otiskem razítka kupujícího a 
podpisem přebírajícího zaměstnance kupujícího. Faktura musí obsahovat číslo objednávky a bude 
vystavena formou souhrnného daňového dokladu 1 x za 5 kalendářních dnů. Prodávající případně 
předá kupujícímu fakturu společně se zbožím. 

3.8. Kupující má právo vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitosti obecně závazných 
právních předpisů, je neúplná nebo obsahuje nesprávné údaje nebo bude-li vystavena v rozporu s 
termínem sjednaným ve smlouvě. V dané souvislosti kupující uvede důvody, pro které fakturu vrací. 
Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti předmětnou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu 
od počátku ode dne, kdy je kupujícímu doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura. 

3.9.  Prodávajícímu vzniká právo účtovat kupujícímu kupní cenu za dodané zboží stanovenou ve smyslu čl. 
3.1. této Smlouvy okamžikem dodání zboží kupujícímu. 

3.10. Fakturovaná částka je splatná bezhotovostně, a to bankovním převodem na bankovní účet 
prodávajícího uvedený na příslušné faktuře. 

3.11. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu kupujícího ve prospěch 
účtu prodávajícího. 

3.12.  Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo jakékoli její části delším než 30 kalendářních 
dnů, má se za to, že tato Smlouva včetně dílčí kupní smlouvy byla porušena podstatným způsobem. 

  

mailto:fakturace@upmd.eu
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 čl. IV. 
Dodací podmínky 

  
4.1.  Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zboží bude dodáno prodávajícím kupujícímu na náklady 

prodávajícího, a to na místo sídlo kupujícího: Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157/36, 
14900, Praha 4, oddělení šestinedělí, termín dodání bude upřesněn v dílčí kupní smlouvě.   

4.2.  Kupující je povinen objednané zboží ve sjednaném termínu a místě převzít nebo zajistit jeho převzetí. 
Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží o více jak 30 kalendářních dní, má se za to, že Smlouva 
včetně dílčí smlouvy kupní byla porušena podstatným způsobem.  

4.3.  Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu do určeného místa plnění dle čl. 4.1. 
nejpozději do 30 pracovních dní od uzavření dílčí kupní smlouvy, pokud není v dílčí kupní smlouvě 
stanovena delší dodací lhůta.   

4.4.  Prodávající splní svou povinnost dodat objednané zboží v okamžiku, kdy toto zboží řádně a včas předá 
kupujícímu v místě podle čl. 4. 1. této Smlouvy.  

4.5.  Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zboží bude předáno na základě fyzické přejímky zboží 
uskutečněné mezi oprávněnými pracovníky prodávajícího či dopravcem zajištěným prodávajícím a 
oprávněnými pracovníky kupujícího, přičemž výsledek fyzické přejímky zboží musí být vyznačen v 
dodacím nebo nákladním listě.  

4.6.  Prodávající má za povinnost před dodáním zboží si telefonicky zajistit s kontaktní osobou uvedenou 
na objednávce čas a místo plnění. Objednávka bude obsahovat podrobnější specifikaci zboží, zejména 
co do množství, druhu a kvality.  

4.7. Prodávající je povinen v okamžiku předání zboží kupujícímu nebo dopravci určenému prodávajícím 
předat spolu se zbožím doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží, zejména doklady 
stanovené obecně závaznými právními předpisy a dále pak i doklady v rozsahu stanoveném dílčí kupní 
smlouvou.  

4.8. Neurčí-li dílčí kupní smlouva jinak, je prodávající povinen zboží opatřit takovým obalem pro přepravu, 
který zabezpečuje řádné uchování a ochranu zboží před jeho poškozením. 

4.9. Prodávající tímto prohlašuje, že bude výhradním a neomezeným vlastníkem zboží ke dni jeho převzetí 
kupujícím s tím, že zboží nebude zatíženo žádnými právy či břemeny ve prospěch třetích osob, 
zejména na něm nebude váznout právo zástavní, zadržovací ani nebude předmětem výhrady 
vlastnického práva třetích osob v jakékoli formě. 

4.10.  Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží v okamžiku jeho převzetí. 

4.11. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím. 
Smluvní strany vylučují použití § 2121 odst. 2 občanského zákoníku. 

  
 

 čl. V. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

  
5.1.   Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje dílčí kupní smlouva a 

tato Smlouva. Jestliže prodávající poruší své uvedené povinnosti, vznikají kupujícímu práva z vadného 
plnění, které se řídí ustanoveními § 2099 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.  

5.2. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění zboží pouze písemným oznámením doručeným 
prodávajícímu. 

5.3. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců od data dodání zboží. 

5.4. Vadu krytou zárukou kupující vytkne prodávajícímu nejpozději v reklamační lhůtě určené délkou 
záruční doby.  

5.5. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující. 

5.6. V případě volby práva na odstranění vady prodávající vadu odstraní v přiměřené lhůtě. 

5.7. Přiměřenou lhůtou se rozumí lhůta 2 pracovních dnů u vad bránících užívání zboží a lhůta 15 
pracovních dnů u vad nebránících užívání zboží. 
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5.8. Za prodlení s odstraněním vady zboží kryté zárukou za jakost zaplatí prodávající kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,5% kupní ceny příslušného zboží za každou vadu a každý započatý den prodlení.  

5.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že prodávající ve stanovené lhůtě odstraní vady i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese 
až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu prodávající. 

5.10. V případě volby práva na dodání nového zboží se na toto vztahuje plná záruka (tj. záruka v délce 24 
měsíců). 

5.11. V případě, že je prodávající v prodlení s odstraněním vady bránící užívání zboží delší než 5 pracovních 
dnů nebo vady nebránící užívání zboží delší než 20 pracovních dnů, má kupující právo odstoupit od 
příslušné dílčí kupní smlouvy s tím, že smluvní strany si vrátí vzájemně poskytnutá plnění. 

5.12.  Bez ohledu na výše uvedené, je-li na zboží, jeho obalu, či v související dokumentaci, vyznačena doba 
použitelnosti v souladu s jinými právními předpisy, skončí záruční doba uplynutím takto vyznačené 
lhůty. 

 
 čl. VI. 

Ukončení Smlouvy / dílčí kupní smlouvy 
     
6.1. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takové 

dohodě, jinak ke dni následujícímu po uzavření takové dohody. 

6.2. Smlouvu je možno ukončit výpovědí kupujícího, a to s okamžitou účinností v případě prodlení 
prodávajícího s dodáním zboží delším než 5 dnů. 

6.3. Smlouvu je možno ukončit výpovědí kupujícího bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, 

která počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícím po kalendářním měsíci, v němž 

byla výpověď doručena prodávajícímu. 

6.4. Vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku má kupující právo od dílčí kupní smlouvy odstoupit 
z důvodů: 

(i) prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 5 dnů; 

(ii)  zahájení insolvenčního řízení vůči prodávajícímu, jehož předmětem je jeho majetek, dle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.  

6.5. Odstoupení od dílčí kupní smlouvy nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, jíž je 
určeno. 

6.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od dílčí kupní smlouvy kteroukoliv smluvní 
stranou poté, co se kupující stane vlastníkem zboží, je kupující oprávněn se rozhodnout, že si 
ponechá zboží ve stavu ke dni účinnosti odstoupení od dílčí kupní smlouvy, oproti zaplacení tomu 
odpovídajícího finančního plnění po zohlednění již provedených plateb kupní ceny. Takové 
rozhodnutí je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení. 

6.7. Smluvní strana, která oprávněně odstoupila od dílčí kupní smlouvy, má právo požadovat po druhé 
smluvní straně účelně vynaložené náklady související s vypořádáním ukončené dílčí kupní smlouvy, 
které byla nucena vynaložit. 

6.8. Odstoupení od dílčí kupní smlouvy a/nebo výpověď Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní 
pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení 
od dílčí kupní smlouvy a/nebo výpovědi smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a 
ochraně důvěrných informací.  
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6.9.  Prodávající má právo Smlouvu písemně vypovědět pouze z důvodu růstu vstupních cen věcí, z nichž 
se skládá zboží (dále „vstupní ceny věcí“), o více než 30 %, a to písemnou výpovědí s výpovědní dobou, 
která činí 6 (šest) měsíců. Výpovědní doba počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce 
následujícího po doručení výpovědi kupujícímu a končí posledním dnem příslušného měsíce. Nárůst 
vstupních cen věcí se vypočítává oproti vstupním cenám věcí platným ke dni uzavření Smlouvy. Nárůst 
vstupních cen musí být prodávajícím ve výpovědi řádně odůvodněn a dokladován, jinak je výpověď 
neplatná.  

 

čl. VII. 
Doba trvání závazkového vztahu 

   
7.1.  Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na 48 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy. 
  
 

čl. VIII. 
Doručování 

     
8.1.  Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že veškeré právní jednání činěné podle této Smlouvy, jakož 

i dílčích kupních smluv, v písemné formě, jakož i další písemnosti, mohou být doručovány poštou, e-
mailem, vždy však tak, aby bylo možné zajistit výkaz o doručení písemnosti druhé smluvní straně, 
popř. odepření přijetí. K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis 
jednajícího. Při právním jednání učiněném elektronickými prostředky je třeba písemnost elektronicky 
podepsat.  

8.2.  Smluvní strany prohlašují, že adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou současně adresami pro 
doručování. 

8.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny sídla či adresy pro doručování se budou bez zbytečného 
odkladu o takovéto skutečnosti informovat. V případě porušení této povinnosti nesou odpovědnost za 
škodu, která v důsledku této skutečnosti vznikne. 

   

 
čl. IX. 

Sankční ustanovení 
  
9.1.  Po kupujícím, který je v prodlení se zaplacením fakturovaných částek dle smlouvy, může prodávající, 

který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže 
kupující není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením.  

  
9.2. V případě dodání jiného zboží, jiného množství a kvality, má kupující právo si účtovat smluvní pokutu 

ve výši 1 % z kupní ceny zboží dle dílčí kupní smlouvy, v případě, že se porušení povinnosti bude týkat 
pouze části objednávky, činí smluvní pokuta 1 % z kupní ceny této části objednávky. Kupující má dále 
v případě dodání jiného zboží, jiného množství a kvality, právo odmítnout převzít zboží a odstoupit 
od dílčí kupní smlouvy. 

 
9.3. Při nedodržení dodací lhůty dle čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy má kupující právo si účtovat smluvní pokutu 

0,5 % z kupní ceny dle dílčí kupní smlouvy za každý den v prodlení, v případě, že se porušení povinnosti 
bude týkat pouze části objednávky, činí smluvní pokuta 0,5 % z kupní ceny této části objednávky. 

 
9.4. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany potvrzují, že prodlením se rozumí rovněž nereagování 

na jakoukoliv výzvu kupujícího, které je delší než 3 pracovní dny. Počínaje čtvrtým pracovním dnem 
tedy v takovém případě nastává prodlení prodávajícího. 

 
9.5.  Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo kupujícího domáhat se na prodávajícím náhrady 

škody, a to ani v části v níž výše škody přesahuje svou výší výši smluvní pokuty. 
 

9.6. Uhrazením příslušné smluvní pokuty není dotčena povinnost prodávajícího řádně poskytnout příslušné 
plnění dle této Smlouvy.  
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čl. X. 
Společná ustanovení 

    
10.1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou či dílčí kupní smlouvou se řídí prvním řádem České 

republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
  
10.2. Smluvní strany se dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích ze 

smlouvy, resp. kterékoliv dílčí kupní smlouvy, jsou příslušné obecné soudy České republiky, přičemž 
v souladu s ustanovením § 89a občanského soudního řádu se smluvní strany dohodly, že místně 
příslušným soudem prvního stupně je věcně příslušný soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným 
soudem kupujícího. 

 
10.3. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že ve věcech plnění této rámcové Smlouvy, jakož i dílčích 

kupních smluv, je: 
  

za osobu prodávajícího pověřen:  
za osobu kupujícího pověřen:  

 
10.4. Prodávající podpisem smlouvy souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu, včetně 

smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
 

 
čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 
    

11.1. Postoupení peněžitých pohledávek prodávajícího za kupujícím, vzniklých v souvislosti s touto 
Smlouvou třetí osobě, je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. 

  
11.2. Obsah této Smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich 

svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy. 
  
11.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru 

smluv. 
  
11.4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to pouze v 

písemné formě. Smlouva může být zrušena pouze v písemné formě. 
  
11.5. Smlouva byla vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž prodávající obdrží jedno vyhotovení a 

kupující dvě vyhotovení. 
 

 
 
 
V Praze dne …………………………….   V …………………………… dne ………………………………                                                
  
  
  
  
  
____________________________               _____________________________________ 
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.  Ing. Martina Schneiderková 
Ústav pro péči o matku a dítě   MUF-Pro s.r.o. 
ředitel      jednatelka 
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Příloha č. 1: Specifikace a cena zboží 
                                                       


