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RÁMCOVÁ DOHODA 
uzavřená v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“) a 

v souladu s § 131 zákona č. a násl. zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
jejich pozdějších změn 

mezi stranami: 

Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:   00023817 

se sídlem.  Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10 

zastoupena:  PharmDr. Zdeňkem Blahutou, MHA, ředitelem 

bankovní spojení: č.ú. 623101/0710 

(dále jen "Kupující")  
 

a 

Barelová voda s.r.o. 
IČ:   02180898 

DIČ:   CZ02180898 

se sídlem: Josefa Truhláře 1515, 250 01 Brandýs nad Labem 

zastoupen:  Petrem Bočkem, jednatelem 

bankovní spojení: č.ú. 3528036339/0800 

(dále jen „Prodávající“) 
 

(Kupující a Prodávající dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“) 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tuto rámcovou dohodu (dále také jen jako 
„rámcová dohoda“): 
 
 

Preambule 
 
Kupující vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky výběrové řízení ZMR63/2016 „Dodávka pramenité 
barelové vody“, v němž byla nabídka podaná Prodávajícím vyhodnocena jako nejvýhodnější. Vzhledem 
k tomu, že v souladu se zadávacími podmínkami uvedeného výběrového řízení, budou barely s pramenitou 
vodou dodávány dle potřeb Kupujícího na základě jednotlivých objednávek a jejich potvrzení, uzavírají 
Kupující s Prodávajícím jako vybraným dodavatelem tuto rámcovou dohodu obsahující rámcové podmínky 
jednotlivých kupních smluv. 

 

Článek 1.  
Předmět a účel dohody 
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1.01 Touto rámcovou dohodou se Kupující a Prodávající zavazují po dobu trvání této rámcové dohody 
dodržovat níže uvedené podmínky při realizaci jednotlivých kupních smluv na dodávky barelů 
s pramenitou vodou (dále jen „barely“, jednotlivě „barel“), uzavíraných mezi Prodávajícím a Kupujícím 
na základě výsledku výběrového řízení ZMRxx/2016 „Dodávka pramenité barelové vody“ a na 
základě a v rámci této rámcové dohody. 

1.02 Jednotlivé kupní smlouvy dle předchozího odstavce budou v souladu s touto rámcovou dohodou 
uzavírány prostřednictvím objednávek vystavených Kupujícím a potvrzeními těchto objednávek 
Prodávajícím. Předmětem kupních smluv je pramenitá voda obsažená v barelech, které budou po 
jejich vyprázdnění vráceny Prodávajícímu v souladu s odst. 3.02 této rámcové dohody. 

1.03 Touto rámcovou dohodou se Prodávající dále zavazuje bezplatně zapůjčit Kupujícímu na dobu trvání 
této rámcové dohody 21 ks aquabarů typu JD 16 LDK Siesta (dále jen „aquabary“, jednotlivě 
„aquabar“). Prodávající podpisem této rámcové dohody stvrzuje, že je oprávněným vlastníkem 
aquabarů a tudíž je oprávněn k jejich zapůjčení Kupujícímu ve smyslu § 2193 a násl. občanského 
zákoníku. Prodávající je povinen po celou dobu platnosti této rámcové dohody udržovat aquabary na 
své náklady v plně funkčním stavu, včetně zajištění veškerých případných oprav aquabarů. 
Prodávající je dále povinen po celou dobu platnosti této rámcové dohody na své náklady zajišťovat 
pravidelné výměny všech filtrů v aquabarech a provádět jejich pravidelnou sanitaci a údržbu 
předepsanou výrobcem, a to minimálně jednou za čtvrtletí. 

1.04 Bližší specifikace aquabarů a barelů je uvedena v Příloze č. 1 této rámcové dohody.  

1.05 Prodávající je povinen při plnění dodržet požadavky stanovené zadávací dokumentací výběrového 
řízení ZMRxx/2016 „Dodávka pramenité barelové vody“. 

1.06 Účelem této rámcové dohody je zajištění náležitých pracovních podmínek nezbytných k plnění 
povinností Kupujícího, vyplývajících z platných právních předpisů. 

 

Článek 2. 
Kupní smlouvy, doba, způsob a místa dodání 

2.01 Každá objednávka dle odst. 1.02 musí obsahovat tyto údaje: číslo objednávky, označení smluvních 
stran, uvedení počtu požadovaných barelů a místo dodání dle odst. 2.03 této rámcové dohody. 
Každá objednávka musí být datována. Jedna objednávka může obsahovat jen jedno místo dodání. 
Objednávku zašle oprávněná osoba Kupujícího dle odst. 8.05 této rámcové dohody emailem na 
emailovou adresu oprávněné osoby Prodávajícího dle odst. 8.05 této rámcové dohody. 

2.02 Oprávněná osoba Prodávajícího dle odst. 8.05 této rámcové dohody potvrdí svůj souhlas s údaji 
uvedenými v objednávce a potvrzení objednávky zašle do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení 
emailem na emailovou adresu oprávněné osoby Kupujícího dle odst. 8.05 této rámcové dohody. 
Každé potvrzení objednávky musí obsahovat stejné údaje jako objednávka, tj. číslo objednávky, 
označení smluvních stran, uvedení počtu požadovaných barelů, místo dodání dle odst. 2.03 této 
rámcové dohody a dále v ní Prodávající uvede cenu dodávky bez DPH a včetně DPH. Každé 
potvrzení objednávky musí být datováno. Doručením potvrzení objednávky Kupujícímu je uzavřena 
kupní smlouva na dodávku barelů dle této objednávky.  

2.03 Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu barely vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření 
příslušné kupní smlouvy, tj. od doručení potvrzení objednávky Kupujícímu. Prodávající je povinen 
dodávat barely do následujících objektů Kupujícího: 

• Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, budova č. 24 (dále též „sídlo Kupujícího“) 

• Benešovská 2538/40, 101 00 Praha 10  
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• Zámostí 683, 500 01 Hradec Králové 

• Stará 25, 602 00 Brno – Zábrdovice 

• Tř. 17. Listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba 

2.04 Každé dodání barelů na základě uzavřené kupní smlouvy se považuje za splněné ze strany 
Prodávajícího okamžikem, kdy jsou barely odpovídající uzavřené kupní smlouvě řádně a včas 
předány Kupujícímu ve stanoveném místě dodání, za podmínek a způsobem uvedenými v čl. 3 této 
rámcové dohody. 

2.05 V souladu s odst. 1.03 této rámcové dohody se Prodávající zavazuje na své náklady fyzicky dodat do 
3 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této rámcové dohody následující počty aquabarů do 
následujících objektů Kupujícího: 

• Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, budova č. 24:  12 ks aquabarů  

• Benešovská 2538/40, 101 00 Praha 10:    2 ks aquabarů 

• Zámostí 683, 500 01 Hradec Králové:    1 ks aquabaru 

• Stará 25, 602 00 Brno – Zábrdovice:    5 ks aquabarů 

• Tř. 17. Listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba:  1 ks aquabaru 

O řádném dodání příslušného počtu aquabarů do každého z uvedených objektů bude pro každý 
z objektů zvlášť sepsán zápůjční protokol, v němž budou specifikovány dodané aquabary a bude 
potvrzena jejich řádná funkčnost. Každý zápůjční protokol bude podepsán oprávněnou osobou 
Prodávajícího a oprávněnou osobou Kupujícího dle odst. 8.05 této rámcové dohody (pokud je 
místem dodání sídlo Kupujícího), resp. kontaktní osobou Kupujícího pro příslušné místo dodání dle 
Přílohy č. 2 této rámcové dohody (pokud je místo dodání odlišné od sídla Kupujícího). 

2.06 Prodávající se zavazuje na své náklady fyzicky odvézt veškeré aquabary z objektů dle předchozího 
odstavce, a to do 14 kalendářních dnů ode dne pozbytí účinnosti této rámcové dohody. 

 

Článek 3. 
Předání a převzetí barelů, vrácení barelů 

3.01 Každá dodávka barelů dle uzavřené kupní smlouvy bude Kupujícím převzata na základě dodacího 
listu, podepsaného oprávněnou osobou Kupujícího (pokud je místem dodání sídlo Kupujícího), resp. 
kontaktní osobou Kupujícího pro příslušné místo dodání dle Přílohy č. 2 této rámcové dohody (pokud 
je místo dodání odlišné od sídla Kupujícího). V případě, kdy je při předávání Kupujícím shledáno, že 
barely mají vady či počet barelů neodpovídá uzavřené kupní smlouvě, je Kupující oprávněn 
odmítnout převzetí barelů. Prodávající je v takovém případě povinen dodat barely bez vad a v počtu 
odpovídajícím objednávce do 2 pracovních dnů od odmítnutí převzetí předchozí dodávky Kupujícím.  

3.02 Prodávající je povinen zajistit na své náklady odvoz veškerých prázdných barelů, vrácených 
Kupujícím, z míst dodání dle odst. 2.03 této rámcové dohody. 

 

Článek 4. 
Cena 

4.01 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, že 1 ks barelu pramenité vody bude dodán za kupní cenu ve výši: 
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cena bez DPH 75 Kč (slovy sedmdesát pět korun českých) 
DPH 11,25 Kč (slovy jedenáct korun českých a dvacet pět haléřů) odpovídající sazbě 15% 
Cena celkem 86,25 Kč vč. DPH (slovy osmdesát šest korun českých a dvacet pět haléřů). 
 

4.02 Celková cena za veškeré barely dodané na základě kupních smluv uzavřených v rámci a na základě 
této rámcové dohody nesmí ve svém souhrnu překročit 1.200.000 Kč bez DPH. 
 

4.03 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že cena dle odst. 4.01 je nejvyšší přípustná a že tedy 
nedojde k žádným jejím dalším úpravám, ledaže je výslovně v této rámcové dohodě popř. jejích 
dodatcích dohodnuto jinak. Pro případ, že v době platnosti této rámcové dohody dojde (tj. po jejím 
uzavření) před okamžikem zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ke změně sazby 
DPH (tj. ke zvýšení či jejímu snížení), je Prodávající povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování 
(fakturaci) ceny plnění, tj. cenu snížit či zvýšit o výši změny DPH. Smluvní cena dle odst. 4.01 této 
rámcové dohody zahrnuje všechny náklady Prodávajícího spojené s plněním dle této rámcové 
dohody, tj. včetně balného či dopravy barelů pramenité vody do míst dodání. 

 

Článek 5. 
Fakturace a platební podmínky 

5.01 Cena bude Prodávajícímu uhrazena vždy po předání barelů odpovídajících kupní smlouvě. 
Podmínkou uhrazení ceny tedy je, že barely budou předány v souladu podmínkami této rámcové 
dohody. Cena bude uhrazena Kupujícím na účet Prodávajícího uvedený na daňovém dokladu. 

5.02 Kupující uhradí Prodávajícímu cenu barelů, odpovídající kupní smlouvě, na základě daňového 
dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím. Prodávající je oprávněn fakturovat až po uskutečnění 
plnění, tj. po každém řádném a včasném předání dodávky barelů dle kupní smlouvy souladu s touto 
rámcovou dohodou. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
jejich pozdějších změn. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky. Součástí faktury musí být 
dodací list podepsaný pracovníkem Kupujícího dle odst. 3.01 této rámcové dohody. V případě, že 
předložená faktura neobsahuje tyto předepsané náležitosti, Kupující je oprávněn ji ve lhůtě splatnosti 
vrátit Prodávajícímu. V takovém případě začíná běžet nová splatnost faktury ode dne vystavení nové 
faktury. 

5.03 Splatnost faktury činí 30 dní ode dne vystavení, přičemž Prodávající je povinen doručit fakturu 
Kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní strany se dohodly, že 
závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Kupujícího ve 
prospěch účtu Prodávajícího. 

5.04 Je-li Kupující v prodlení s úhradou plateb podle této rámcové dohody, je Prodávající oprávněn 
požadovat od Kupujícího úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené příslušnými 
právními předpisy. 

 

Článek 6. 
Odpovědnost za škodu a za jakost 

6.01 Nebezpečí škody na dodaných barelech přechází na Kupujícího dnem podpisu dodacího listu 
pracovníkem Kupujícího dle odst. 3.01 této rámcové dohody. Zpět na Prodávajícího přechází 
nebezpečí škody na barelech okamžikem jejich fyzického vrácení Prodávajícímu v souladu s odst. 
3.02 této rámcové dohody. 
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6.02 Prodávající prohlašuje, že barely budou mít obvyklé vlastnosti a budou způsobilé k 
obvyklému používání po dobu 3 měsíců ode dne jejich převzetí Kupujícím dle odst. 3.01 této 
rámcové dohody.  

6.03 Prodávající dále prohlašuje, že aquabary budou mít obvyklé vlastnosti a budou plně funkční a 
způsobilé k obvyklému používání po celou dobu platnosti a účinnosti této rámcové dohody.  

6.04 V případě, že Kupující zjistí jakoukoli vadu na jakémkoli dodaném barelu či na kterémkoli aquabaru, 
je povinen oznámit tuto vadu Prodávajícímu na emailovou adresu uvedenou v odst. 8.05. Prodávající 
je v takovém případě povinen na vlastní náklady zajistit výměnu příslušného barelu či aquabaru ve 
lhůtě 2 pracovních dnů od přijetí ohlášení vady. 

 

Článek 7. 
Ochrana důvěrných informací 

7.01 Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění 
této rámcové dohody, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně 
známé. Prodávající se také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby mohla zpřístupnit důvěrné 
informace neoprávněným třetím osobám, pokud tato rámcová dohoda nestanoví jinak. S informacemi 
poskytnutými Kupujícím Prodávajícímu popř. získanými Prodávajícím v souvislosti s plněním jeho 
závazků dle této rámcové dohody je povinen Prodávající nakládat jako s důvěrnými informacemi. 

Za důvěrné informace se pro účely této rámcové dohody nepovažují: 

(a) informace, které se staly veřejně přístupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění 
Prodávajícím; 

(b) informace, které Prodávající získá z jiného zdroje než od Kupujícího, které jsou jejich 
poskytovatelem označené za veřejné. 

7.02 Prodávající se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků 
vyplývajících z této rámcové dohody. Prodávající se dále zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude 
Prodávajícím seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto rámcovou dohodou, je 
nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy: 

(a) jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto informacím 
nezbytný za účelem splnění závazků Prodávajícího vyplývajících z této rámcové dohody;  

(b) jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem Kupujícího; 
(c) tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost pravomocným 

a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě jeho zákonného zmocnění. 
Takovou skutečnost je Prodávající povinen na výzvu Kupujícího bez zbytečného odkladu 
prokázat. 

7.03 Prodávající se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich neoprávněnému 
získání třetími osobami. V případě, že Prodávající bude mít důvodné podezření, že došlo 
k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je povinen neprodleně o této 
skutečnosti informovat Kupujícího. 

7.04 Prodávající je povinen předat bez zbytečného odkladu Kupujícímu veškeré materiály a věci, které od 
něho či jeho jménem převzal při plnění této rámcové dohody, a to bez zbytečného odkladu po 
ukončení této rámcové dohody. Důvěrné informace uložené v elektronické podobě je Prodávající 
povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby jejich povinné archivace, pokud se na něj tato 
zákonná povinnost vztahuje. 

7.05 Prodávající se zavazuje zavázat touto povinností mlčenlivosti bez zbytečného odkladu i všechny své 
pracovníky a poddodavatele podílející se se souhlasem Kupujícího na plnění pro Kupujícího. 
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7.06 Kupující je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této rámcové dohody i po skončení její účinnosti 
uveřejnit tuto rámcovou dohodu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, což 
Prodávající bere na vědomí, resp. s tím souhlasí. 

 

Článek 8. 
Závěrečná ustanovení 

8.01 Trvání rámcové dohody: Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu  4 let ode 
dne účinnosti této rámcové dohody. V případě, že ještě před uplynutím doby uvedené v předchozí 
větě dojde k vyčerpání finančního limitu dle odst. 4.02 této rámcové dohody, pozbývá rámcová 
dohoda platnosti okamžikem vyčerpání této finanční částky. Smluvní strany se dohodly, že platnost 
rámcové dohody může být ukončena také: 

a) Výpovědí rámcové dohody. 
b) Písemnou dohodou smluvních stran. 

V případě ukončení rámcové dohody zůstávají i po jejím skončení v platnosti a účinnosti veškerá 
ujednání smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za škodu, nároku na smluvní pokutu a 
ochrany důvěrných informací. 

8.02 Výpověď rámcové dohody či kupní smlouvy: Kterákoli ze smluvních stran může tuto rámcovou 
dohodu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně 
doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba pro Kupujícího je 3 měsíce a počíná běžet dnem 
následujícím po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědní doba 
pro Prodávajícího je 3 měsíců a počíná běžet dnem následujícím po prokazatelném doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. Za řádné doručení výpovědi se považuje její doručení 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo její doručení do datové schránky 
druhé smluvní strany. Kupující může vypovědět kupní smlouvu uzavřenou v rámci a na základě této 
rámcové dohody i bez uvedení důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně 
doručena Prodávajícímu. Výpovědní doba je 15 dní a počíná běžet běžet dnem následujícím po 
prokazatelném doručení výpovědi Prodávajícímu. Za řádné doručení oznámení o odstoupení se 
považuje jeho doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo jeho doručení 
do datové schránky druhé smluvní strany.  

8.03 Odstoupení od rámcové dohody či kupní smlouvy: Smluvní strana je oprávněna bez zbytečného 
odkladu odstoupit od této rámcové dohody v případě, že druhá smluvní strana poruší tuto rámcovou 
dohodu podstatným způsobem ve smyslu § 2002 OZ. Smluvní strana je oprávněna bez zbytečného 
odkladu odstoupit od kupní smlouvy uzavřené v rámci a na základě této rámcové dohody v případě, 
že druhá smluvní strana poruší smluvní podmínky podstatným způsobem ve smyslu § 2002 OZ. 
Odstoupení od rámcové dohody či kupní smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní 
straně formou písemného oznámení o odstoupení. Z oznámení musí být zřejmé, v čem odstupující 
smluvní strana spatřuje podstatné porušení rámcové dohody nebo kupní smlouvy včetně odkazu na 
konkrétní porušenou smluvní povinnost. Odstoupení od rámcové dohody nebo od kupní smlouvy 
uzavřené na jejím základě je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně, pokud z obsahu odstoupení nevyplývá pozdější účinek odstoupení. Za řádné doručení 
oznámení o odstoupení od rámcové dohody se považuje jeho doručení prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo jeho doručení do datové schránky druhé smluvní 
strany. 

8.04 Smluvní pokuty: Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách : 
a) V případě prodlení Prodávajícího s dodáním kteréhokoli aquabaru do kteréhokoli z uvedených 

objektů Kupujícího oproti termínu stanovenému v odst. 2.05 této rámcové dohody je 
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Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý den 
prodlení a za každý aquabar.  

b) V případě prodlení Prodávajícího s dodáním barelů dle uzavřené kupní smlouvy do místa 
dodání oproti lhůtě stanovené v odst. 2.03 této rámcové dohody je Prodávající povinen uhradit 
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.  

c) V případě prodlení Prodávajícího s potvrzením kterékoli objednávky Kupujícímu stanoveným 
způsobem oproti termínu stanovenému v odst. 2.02 této rámcové dohody je Prodávající 
povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

d) V případě porušení jakékoli povinnosti dle odst. 8.11 této rámcové dohody je Prodávající 
povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti, a to i opakovaně v případě opakovaného porušení.  

e) V případě porušení povinností Prodávajícího stanovených v odst. 3.02 či 6.04 této rámcové 
dohody, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za 
každý započatý den prodlení se splněním takové povinnosti. 

8.05 Oprávněné osoby: Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání v záležitostech plnění této 
rámcové dohody, zejména k uzavírání kupních smluv, jsou tyto osoby (kterákoli z nich): 

Za Kupujícího 
Ing. Tereza Kotherová, tel. 272 185 808 / 724 917 101, email: tereza.kotherova@sukl.cz 
Pavlína Babková, tel. 272 185 826, email: pavlina.babkova@sukl.cz 
 
Za Prodávajícího: 
XXX, tel. XXX, email: XXX 
XXX, tel. XXX, email: XXX 
  
Email Prodávajícího pro hlášení závad: voda@barelovavoda.cz 
 

8.06 Postupitelnost. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této 
rámcové dohody či kupní smlouvy uzavřené v rámci a na základě této rámcové dohody na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího, a to ani částečně. 

8.07 Započtení. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Prodávající není oprávněn započíst jakékoli své 
pohledávky za Kupujícím proti pohledávkám Kupujícího za Prodávajícím z této rámcové dohody či 
kupní smlouvy uzavřené v rámci a na základě této rámcové dohody. Smluvní strany se dále výslovně 
dohodly, že Kupující je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku z této rámcové dohody či kupní 
smlouvy uzavřené v rámci a na základě této rámcové dohody za Prodávajícím proti jakékoli 
pohledávce Prodávajícího za Kupujícím. 

8.08 Oddělitelnost (salvatorní klauzule). Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této rámcové dohody 
neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této rámcové dohody platná a 
účinná. Namísto neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení 
obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. 
Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe 
odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného či nevymahatelného. Pokud bude v této 
rámcové dohodě chybět jakékoli ustanovení, jež by jinak bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy 
práv a povinností, vynaloží smluvní strany maximální úsilí k doplnění takového ustanovení do této 
rámcové dohody. 

8.09 Úplnost. Tato rámcová dohoda obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této 
rámcové dohody, a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu 
této rámcové dohody. 
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8.10 Vzdání se práva. Jestliže kterákoli ze smluvních stran neuplatní své právo vyplývající z této rámcové 
dohody či kupní smlouvy uzavřené v rámci a na základě této rámcové dohody bez zbytečného 
odkladu, pak takové opomenutí nezakládá vzdání se či zánik takového práva ani nezpůsobuje zánik 
jí odpovídající povinnosti. 

8.11 Oznamovací povinnost. Prodávající se zavazuje do 10 pracovních dnů od data uzavření této 
rámcové dohody zaslat Kupujícímu písemné oznámení, zda je zaměstnavatelem zaměstnávajícím 
více než 50% zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (viz § 
75 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), kteří jsou osobami se 
zdravotním postižením, nebo zda je osobou se zdravotním postižením a zároveň osobou samostatně 
výdělečně činnou, která nemá žádné zaměstnance. Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu toto 
oznámení i v případě, že podmínky dle předchozí věty nesplňuje (v takovém případě zašle negativní 
oznámení). Dojde-li během platnosti této rámcové dohody k jakékoli změně oznámeného stavu, je 
Prodávající povinen do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost prokazatelně nastala, zaslat 
Kupujícímu písemné ohlášení této změny. 

8.12 Soudní příslušnost. Spory vzniklé z této rámcové dohody či z kupní smlouvy uzavřené v rámci a na 
základě této rámcové dohody budou řešeny příslušnými soudy České republiky. 

8.13 Rozhodné právo. Tato rámcová dohoda a kupní smlouvy uzavřené v rámci a na základě této 
rámcové dohody se řídí českým právem. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této 
rámcové dohody, platí příslušná ustanovení OZ, případně dalších předpisů platného práva České 
republiky. 

8.14 Překážky. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této rámcové dohody či 
kupních smluv uzavřených v rámci a na základě této rámcové dohody, je povinna tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně s uvedením předpokládané doby trvání takové 
skutečnosti. 

8.15 Řešení sporů. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této rámcové dohody či 
kupní smlouvy uzavřené v rámci a na základě této rámcové dohody vzniknou, budou řešeny smírnou 
cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání. 

8.16 Změny a doplňky. Veškeré změny této rámcové dohody musí být vyhotoveny písemně formou 
číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. 

8.17 Promlčení. Prodávající, jako smluvní strana, vůči níž se práva z této rámcové dohody promlčují, tímto 
výslovným prohlášením ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje délku promlčecí doby práv 
Kupujícího, vyplývajících z této rámcové dohody na dobu 15 let. 

8.18 Platnost a účinnost. Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem 1. 1. 2017.  

8.19 Zveřejnění rámcové dohody v registru smluv. Prodávající bere na vědomí povinnost zveřejnit 
rámcovou dohodu a kupní smlouvy, jestliže výše hodnoty jejich předmětu přesáhne 50.000 Kč bez 
DPH, v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a podpisem této 
rámcové dohody vyslovuje souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených v rámcové dohodě a 
uvedených kupních smlouvách Kupujícím v registru smluv zřízeném uvedeným zákonem, vyjma 
osobních údajů. 

8.20 Stejnopisy. Tato rámcová dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení. 

8.21 Přílohy. Nedílnou součástí této rámcové dohody je: 

Příloha č. 1 – Specifikace aquabarů a barelů  
Příloha č. 2 – Seznam kontaktních osob Kupujícího pro místa plnění odlišná od sídla Kupujícího  
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto rámcovou dohodu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé 
a svobodné vůle připojují níže své podpisy. 
 
 
V Praze dne: .........................    V Brandýse nad Labem dne: ........................ 
 
 
 
 
...............................................................   ............................................................. 
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA, ředitel   Petr Boček, jednatel 
Kupující       Prodávající 
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Příloha č. 2 
 

Seznam kontaktních osob Kupujícího pro místa dodání odlišná od sídla Kupujícího 
 
Stará 25, 602 00 Brno 
Ludmila Petláková, tel. 272 185 404, email: ludmila.petlakova@sukl.cz 
Lenka Křížová, tel. 272 185 419, email: lenka.krizova@sukl.cz 
 
Benešovská 40, Praha 10 
Bc. Petra Horáková, tel. 272 185 293, email: petra.horakova@sukl.cz 
Dana Hávová, tel. 272 185 341, email: dana.havova@sukl.cz 
 
Tř. 17. Listopadu 1790, 708 52 Ostrava 
PharmDr. Štverková Irena, tel. 272 185 549, email: irena.stverkova@sukl.cz  
Mgr. Ševčíková Zlatuše, tel. 272 185 548, email: zlatuse.sevcikova@sukl.cz 
Mgr. Kubza Lukáš, tel. 272 185 537, email: lukas.kubza@sukl.cz 
Mgr. Moravcová Monika, email: monika.moravcova@sukl.cz  
 
Zámostí 683, 500 09 Hradec Králové 
Mgr. Kocábek Tomáš, tel. 272 185 516, email: tomas.kocabek@sukl.cz 
Píčová Ilona, tel. 272 185 517, email: ilona.picova@sukl.cz 
Štorková Martina, tel. 272 185 518, email: martina.storkova@sukl.cz 
PharmDr. Uhlířová Lenka, tel. 272 185 519, email: lenka.uhlirova@sukl.cz  
Mgr. Fouldová Jitka, tel. 272 185 519, email: jitka.fouldova@sukl.cz 
 

 
 

10 
Rámcová dohoda 

mailto:ludmila.petlakova@sukl.cz
mailto:lenka.krizova@sukl.cz
mailto:petra.horakova@sukl.cz
mailto:dana.havova@sukl.cz
http://intranet.sukl.cz/modules/contacts/detail.php?id=91
mailto:irena.stverkova@sukl.cz
http://intranet.sukl.cz/modules/contacts/detail.php?id=126
mailto:zlatuse.sevcikova@sukl.cz
http://intranet.sukl.cz/modules/contacts/detail.php?id=679
mailto:lukas.kubza@sukl.cz
http://intranet.sukl.cz/modules/contacts/detail.php?id=772
mailto:monika.moravcova@sukl.cz
http://intranet.sukl.cz/modules/contacts/detail.php?id=3
mailto:tomas.kocabek@sukl.cz
http://intranet.sukl.cz/modules/contacts/detail.php?id=59
mailto:ilona.picova@sukl.cz
http://intranet.sukl.cz/modules/contacts/detail.php?id=88
mailto:martina.storkova@sukl.cz
http://intranet.sukl.cz/modules/contacts/detail.php?id=108
mailto:lenka.uhlirova@sukl.cz
http://intranet.sukl.cz/modules/contacts/detail.php?id=455
mailto:jitka.fouldova@sukl.cz
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	6.04 V případě, že Kupující zjistí jakoukoli vadu na jakémkoli dodaném barelu či na kterémkoli aquabaru, je povinen oznámit tuto vadu Prodávajícímu na emailovou adresu uvedenou v odst. 8.05. Prodávající je v takovém případě povinen na vlastní náklady ...
	7.01 Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této rámcové dohody, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. Prodávající se také zavazuje neumožnit žádné o...
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	(b) informace, které Prodávající získá z jiného zdroje než od Kupujícího, které jsou jejich poskytovatelem označené za veřejné.

	7.02 Prodávající se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících z této rámcové dohody. Prodávající se dále zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude Prodávajícím seznámena s důvěrnými informacemi v souladu...
	7.03 Prodávající se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich neoprávněnému získání třetími osobami. V případě, že Prodávající bude mít důvodné podezření, že došlo k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je ...
	7.04 Prodávající je povinen předat bez zbytečného odkladu Kupujícímu veškeré materiály a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění této rámcové dohody, a to bez zbytečného odkladu po ukončení této rámcové dohody. Důvěrné informace uložené ...
	7.05 Prodávající se zavazuje zavázat touto povinností mlčenlivosti bez zbytečného odkladu i všechny své pracovníky a poddodavatele podílející se se souhlasem Kupujícího na plnění pro Kupujícího.
	7.06 Kupující je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této rámcové dohody i po skončení její účinnosti uveřejnit tuto rámcovou dohodu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, což Prodávající bere na vědomí, resp. s tím souhlasí.
	Závěrečná ustanovení
	8.01 Trvání rámcové dohody: Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu  4 let ode dne účinnosti této rámcové dohody. V případě, že ještě před uplynutím doby uvedené v předchozí větě dojde k vyčerpání finančního limitu dle odst. 4.02 ...
	8.02 Výpověď rámcové dohody či kupní smlouvy: Kterákoli ze smluvních stran může tuto rámcovou dohodu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba pro Kupujícího je 3 měs...
	8.03 Odstoupení od rámcové dohody či kupní smlouvy: Smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od této rámcové dohody v případě, že druhá smluvní strana poruší tuto rámcovou dohodu podstatným způsobem ve smyslu § 2002 OZ. Smluvní str...
	8.04 Smluvní pokuty: Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách :
	a) V případě prodlení Prodávajícího s dodáním kteréhokoli aquabaru do kteréhokoli z uvedených objektů Kupujícího oproti termínu stanovenému v odst. 2.05 této rámcové dohody je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za k...
	b) V případě prodlení Prodávajícího s dodáním barelů dle uzavřené kupní smlouvy do místa dodání oproti lhůtě stanovené v odst. 2.03 této rámcové dohody je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den pro...
	c) V případě prodlení Prodávajícího s potvrzením kterékoli objednávky Kupujícímu stanoveným způsobem oproti termínu stanovenému v odst. 2.02 této rámcové dohody je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započat...
	d) V případě porušení jakékoli povinnosti dle odst. 8.11 této rámcové dohody je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti, a to i opakovaně v případě opakovaného p...
	e) V případě porušení povinností Prodávajícího stanovených v odst. 3.02 či 6.04 této rámcové dohody, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý započatý den prodlení se splněním takové povinnosti.
	8.05 Oprávněné osoby: Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání v záležitostech plnění této rámcové dohody, zejména k uzavírání kupních smluv, jsou tyto osoby (kterákoli z nich):
	8.06 Postupitelnost. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této rámcové dohody či kupní smlouvy uzavřené v rámci a na základě této rámcové dohody na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího, a ...
	8.07 Započtení. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Prodávající není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Kupujícím proti pohledávkám Kupujícího za Prodávajícím z této rámcové dohody či kupní smlouvy uzavřené v rámci a na základě této rámco...
	8.08 Oddělitelnost (salvatorní klauzule). Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této rámcové dohody neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této rámcové dohody platná a účinná. Namísto neplatného, neúčinného nebo nevymaha...
	8.09 Úplnost. Tato rámcová dohoda obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této rámcové dohody, a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této rámcové dohody.
	8.10 Vzdání se práva. Jestliže kterákoli ze smluvních stran neuplatní své právo vyplývající z této rámcové dohody či kupní smlouvy uzavřené v rámci a na základě této rámcové dohody bez zbytečného odkladu, pak takové opomenutí nezakládá vzdání se či zá...
	8.11 Oznamovací povinnost. Prodávající se zavazuje do 10 pracovních dnů od data uzavření této rámcové dohody zaslat Kupujícímu písemné oznámení, zda je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pr...
	8.12 Soudní příslušnost. Spory vzniklé z této rámcové dohody či z kupní smlouvy uzavřené v rámci a na základě této rámcové dohody budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
	8.13 Rozhodné právo. Tato rámcová dohoda a kupní smlouvy uzavřené v rámci a na základě této rámcové dohody se řídí českým právem. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této rámcové dohody, platí příslušná ustanovení OZ, případně dalších...
	8.14 Překážky. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této rámcové dohody či kupních smluv uzavřených v rámci a na základě této rámcové dohody, je povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně s uvedení...
	8.15 Řešení sporů. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této rámcové dohody či kupní smlouvy uzavřené v rámci a na základě této rámcové dohody vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupen...
	8.16 Změny a doplňky. Veškeré změny této rámcové dohody musí být vyhotoveny písemně formou číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami.
	8.17 Promlčení. Prodávající, jako smluvní strana, vůči níž se práva z této rámcové dohody promlčují, tímto výslovným prohlášením ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje délku promlčecí doby práv Kupujícího, vyplývajících z této rámcové dohody na dobu 15...
	8.18 Platnost a účinnost. Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1. 1. 2017.
	8.19 Zveřejnění rámcové dohody v registru smluv. Prodávající bere na vědomí povinnost zveřejnit rámcovou dohodu a kupní smlouvy, jestliže výše hodnoty jejich předmětu přesáhne 50.000 Kč bez DPH, v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o...
	8.20 Stejnopisy. Tato rámcová dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
	8.21 Přílohy. Nedílnou součástí této rámcové dohody je:


