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Prodávající:  CHEIRÓN a. s. 
se sídlem:  Praha 6, Břevnov, Ulrychova 2260/13, PSČ 162 00 
IČ:   27094987 
DIČ:   CZ27094987 
jednající:  Ing. Jindřich Petřík, MBA, předseda představenstva 

Ing. Jitka Stromecká, člen představenstva  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 8964 
bankovní spojení:       ČSOB a.s. 
číslo účtu:  279233863/0300 
(dále jen „prodávající“) 
 
a 
 
Kupující: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice 

Středočeského kraje 
se sídlem: Máchova 400, 256 30 Benešov 
IČ: 27253236 
DIČ: CZ27253236 
jednající: Mudr. Roman Mrva – předseda představenstva, ředitel 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu, B  
vložce 9996 od 15. 6. 2005 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2014310033/6000 
 
(dále jen „kupující“) 
 
spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
uzavřeli t u t o: 
 

 
kupní smlouvu č. 20190128 

(dále jen „smlouva“) 
 

I. 
Předmět koupě 

Předmětem koupě dle této smlouvy je operační stůl HyBase 6100 s podélným posunem 
včetně standardního příslušenství, specifikované co do druhu a počtu v  cenové nabídce č. 001 
000043, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „předmět koupě“).  

 
II. 

Předmět smlouvy 
 Dle této smlouvy prodávající prodává kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví předmět 
koupě dle čl. I této smlouvy a kupující předmět koupě do svého výlučného vlastnictví kupuje a 
zavazuje se prodávajícímu uhradit níže v této smlouvě sjednanou kupní cenu.  

 
III. 

Kupní cena 
1. Kupní cena za předmět koupě byla smluvními stranami sjednána ve výši: 373 285,- Kč bez 

DPH, tedy 451 674,85 Kč (slovy: čtyřistapadesátjedentisícšestsetsedmdesátčtyři korun 
českých a osmdesátpět haléřů) včetně příslušné 21 % DPH (dále jen „kupní cena“).  

2. Platí, že kupní cena zahrnuje veškeré správní a zákonné poplatky vztahující se k  předmětu 
koupě, náklady související s dodáním předmětu koupě kupujícímu, jakožto i náklady na 
pojištění a montáž předmětu koupě a zaškolení obsluhujícího personálu. Kupní cenu lze 
překročit pouze v případě, že v průběhu realizace dodávek předmětu koupě dojde k 
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legislativním změnám sazeb DPH, nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv 
na cenu. 

3. Kupní cena ve shora uvedené výši platí pouze v případě, že se v den vyúčtování kupní ceny 
(fakturace) nebude aktuální platný kurz Kč/USD vyhlášený ČNB lišit od kurzu Kč/USD 
platného v den podání nabídky o více než 5% ve prospěch hodnoty USD. V případě, že 
rozdíl v hodnotě kurzů Kč/USD v den vyúčtování kupní ceny dosáhne více než 5%, platí, že 
je kupní cena o tento kurzovní rozdíl bez dalšího navýšena. 

 
IV. 

Platební podmínky 
1. Kupní cena včetně DPH bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu 

vystaveného prodávajícím do 5 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění 
(DUZP), kterým bude den protokolárního předání předmětu koupě do plného provozu. 
Splatnost faktury – daňového dokladu bude 30 dní ode dne jeho vystavení. 

2. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny sjednaly smluvní strany smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za jeden každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv splátky kupní ceny, se stává splatná celá 
kupní cena.  

4. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se kupující dostane do 
prodlení s úhradou kupní ceny nebo její jakékoliv části o více jak 14 dní. V případě, že 
prodávající ze shora uvedeného důvodu od této smlouvy odstoupí, bude mít právo na 
okamžité vrácení předmětu koupě a kupující se pro tento případ zavazuje zaplatit 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč. Prodávající je oprávněn smluvní pokuty 
započítat vůči uhrazené kupní ceně a zbývající část kupní ceny je prodávající povinen vrátit 
kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne řádného vrácení předmětu koupě ze strany 
prodávajícího. 

 
V. 

Dodání předmětu koupě 
1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět koupě v požadovaném množství, kvalitě, 

parametrech a provedení stanoveném ve smlouvě, nabídkových podkladech a technické 
dokumentaci. Předmět koupě bude dodán do 10-12 týdnů po podpisu kupní smlouvy. 

2. Místem dodání předmětu koupě je adresa: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, 
Máchova 400, 256 30 Benešov, oddělení endoskopie, kontaktní osoba kupujícího:  
David Plášil, vedoucí TO.   

3. Před předáním předmětu koupě kupujícímu je prodávající povinen předmět koupě v  místě 
dodání nainstalovat a uvést řádně do provozu, jakožto i otestovat jeho funkčnost. 
Prodávající rovněž provede proškolení osob určených kupujícím k užívání předmětu koupě, 
bude-li to kupující požadovat. 

4. Společně s předmětem koupě je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady 
vztahující se k předmětu koupě, zejm. prohlášení o shodě a návody k použití. 

5. O předání a převzetí předmětu koupě bude sepsán předávací protokol opatřený podpisy 
obou smluvních stran, resp. odpovědných osob za smluvní strany. 

6. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost potřebnou pro dodání předmětu 
koupě prodávajícím do místa dodání, zejm. umožnit prodávajícímu vstup do objektu místa 
dodání za účelem instalace předmětu koupě. V případě, že kupující neposkytne 
prodávajícímu patřičnou součinnost nutnou pro dodání předmětu koupě, není po dobu 
prodlení kupujícího s plněním této povinnosti prodávající v prodlení s dodáním předmětu 
koupě. V takovém případě je prodávající nucen učinit opatření přiměřená okolnostem 
potřebná k uchování zboží (zejm. skladovat předmět koupě) a je oprávněn účtovat 
kupujícímu přiměřené náklady, které mu přitom vznikly, přičemž těmito přiměřenými náklady 
smluvní strany rozumí náklady na uskladnění zboží a případnou údržbu zboží. Ustanovení § 
2120 občanského zákoníku se použijí přiměřeně. 
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VI. 
 

Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k předmětu koupě nabývá kupující teprve 
úplným zaplacením kupní ceny ve smyslu ust. čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

2. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího ke dni protokolárního předání 
zboží ve smyslu ust. čl. V této smlouvy. 

 
VII. 

Další ujednání 
Platí, že do okamžiku nabytí vlastnického práva k předmětu koupě není kupující oprávněn bez 
předchozího souhlasu prodávajícího předmětem koupě jakkoli disponovat jiným způsobem, než 
je jeho užití k obvyklému účelu, zcizit ho, zatížit jej věcnými právy ve prospěch třetích osob, 
zasahovat do jeho technických parametrů či jakkoli jinak jej měnit nebo snižovat jeho hodnotu. 
 

VIII. 
Záruka za jakost  

1. Smluvní strany si sjednaly záruku spočívající v závazku prodávajícího, že předmět koupě 
bude po dobu 24 měsíců způsobilý pro použití ke smluvenému, či obvyklému účelu, resp. že 
si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Vada, která se na předmětu koupě vyskytne 
v záruční lhůtě, musí být v záruční lhůtě též vytknuta (reklamována), jinak je prodávající 
oprávněn vadu jako krytou zárukou neuznat. 

2. Záruka za jakost běží od okamžiku předání předmětu koupě kupujícímu dle čl. V této 
smlouvy. 

 
IX. 

Záruční a pozáruční servis 
1. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu po dobu trvání záruky za jakost na předmět 

koupě bezplatný servis vad podléhajících krytí ze záruky za jakost. Servisní zásahy bude 
v rámci záruky za jakost prodávající realizovat v místě dodání předmětu koupě v pracovních 
dnech do 24 hodin od písemného nebo telefonického obdržení reklamace od kupujícího, 
pokud se bude jednat o záruční vady odstranitelné v místě dodání předmětu koupě. Servisní 
zásahy v případě záručních vad, které nebudou odstranitelné v místě dodání předmětu 
koupě, budou realizovány v servisních centrech prodávajícího a prodávající je povinen 
provést je nejpozději do 5 dnů ode dne písemného nebo telefonického obdržení reklamace 
od kupujícího.  

2. Bezplatnou reklamaci a opravu vady vzniklé na předmětu koupě v záruční době lze uplatnit 
pouze po předložení vyplněného a potvrzeného záručního listu. Bezplatný servis se 
nevztahuje na odstraňování vad, za které prodávající neodpovídá, tj. vad které nejsou kryty 
zárukou za jakost.  

3. Po dobu, po kterou nemůže kupující předmět koupě užívat v důsledku záruční vady, neběží 
záruční doba. 

4. Při závadách prokazatelně způsobených kupujícím hradí náklady na opravu kupující.  
5. Platnost záruky za jakost je podmíněna dodržováním příslušných pravidel užívání 

příslušného zdravotnického přístroje a rovněž prováděním pravidelné údržby dle pokynů 
výrobce uvedených v návodu k použití toho kterého zdravotnického přístroje. Cena za 
pravidelnou údržbu toho kterého zdravotnického přístroje není zahrnuta v  kupní ceně. 

6. Po uplynutí záruky za jakost bude prodávajícím zajištěn pozáruční placený servis předmětu 
koupě včetně generálních oprav, dodávky náhradních dílů, pokud budou dodávány 
výrobcem, a spotřebního materiálu spolu s poradenskou službou po dobu nejméně 10 let od 
data instalace předmětu koupě v místě dodání předmětu koupě. 

7. Prodávající se zavazuje v rámci pozáručního servisu předmětu koupě zajišťovat servisní 
zásahy v místě dodání předmětu koupě v pracovních dnech do 48 hodin od písemného 
nebo telefonického nahlášení jejich potřeby kupujícím, pokud se bude jednat o závady 
odstranitelné v místě dodání předmětu koupě. Placené pozáruční servisní zásahy v  případě 
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závad, které nebudou odstranitelné v místě dodání předmětu koupě, se prodávající zavazuje 
provést ve svých servisních centrech nejpozději do 7 dnů ode dne písemného nebo 
telefonického nahlášení jejich potřeby kupujícím. 

8. Za provedení servisního zásahu v rámci pozáručního servisu bude prodávajícím kupujícímu 
účtována cena za servisní hodiny a ostatní servisní náklady dle platného servisního ceníku 
prodávajícího. 
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X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Prodávající je zapojen do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL, 
ECOBAT a do Systému sdruženého plnění EKO-KOM. 

2. Prodávající prohlašuje, že ručí v plném rozsahu za škody způsobené neodborným postupem 
svých zaměstnanců a jím pověřených osob. 

3. Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. 

4. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu; každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. 

5. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze prostřednictvím písemných vzestupně 
číslovaných dodatků opatřených podpisy obou smluvních stran. 

6. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem 
jednání smluvních stran a každá smluvní strana měla příležitost ovlivnit obsah základních 
podmínek této smlouvy. 

7. Kupující podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že byl prodávajícím seznámen se 

závaznými obchodními podmínkami, z nichž mu vznikají práva a povinnosti, resp. že ponese 

z práv a povinností uvedených v obchodních podmínkách právní následky. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
 

a. Příloha č. 2 – specifikace předmětu koupě dle cenové nabídky. 
 

9. Pro právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, platí 
nejprve ustanovení obchodních podmínek prodávajícího, dále ustanovení občanského 
zákoníku a dalších platných právních předpisů.  

10. Veškeré písemnosti a oznámení, které mají být doručovány dle této smlouvy, jakož i 
požadavky či jakákoli jiná komunikace mezi smluvními stranami podle této smlouvy vyžadují 
písemnou formu, přičemž se má za to, že jakékoli takové sdělení je platné a účinné, je-li 
druhé smluvní straně předáno osobně nebo kurýrem anebo zasláno doporučeným dopisem 
s dodejkou na adresy doručování uvedené v záhlaví smlouvy (případně na jiné následně 
písemně oznámené adresy). Každá taková písemnost je považována za doručenou ke dni 
předání, pokud byla doručena osobně nebo kurýrem nebo ke dni doručení poštou 
vyznačeném na dodejce, pokud byla zaslána doporučeným dopisem s dodejkou. Odepře-li 
adresát přijmout doručovanou písemnost, je den, kdy její přijetí adresát odepřel, dnem 
doručení. Pro případ nemožnosti doručení písemnosti doručované poštou (adresát 
nezastižen, adresát neznámý apod.) je dnem doručení 3. (slovy: třetí) den od jejího předání 
k poštovní přepravě. 

11. Strany této smlouvy podpisem této smlouvy výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu řádně 
přečetly, jejímu obsahu rozumí a že tento vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. 
Dále výslovně prohlašují, že tuto smlouvu neuzavírají ani v tísni, ani neshledávají, že by tato 
smlouva obsahovala jakékoliv nápadně nevýhodné podmínky. 

 
Prodávající:        Kupující: 

 
V Praze, dne:       V Benešově, dne:  

 
 

..................................................                                        .............................................. 
CHEIRÓN a.s.       Mudr. Roman Mrva 
Ing. Jindřich Petřík, MBA,     předseda představenstva, ředitel 
předseda představenstva  
 

 
 

Příloha č. 1 - Cenová nabídka č. 001 000043 
 


