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KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„OZ“) 
 

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
 Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

 Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  

 Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva 

 bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.                

 číslo účtu: 280123725/0300 

 IČO: 27520536 

 DIČ: CZ27520536 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 

Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxx 

E-mail: xxxxxx  

Datová schránka: eiefkcs 

dále jen „kupující“ na straně jedné 

 

a 
 

2. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 
 Sídlo:   Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

Zastoupená:   Pavlem Hanušem, předsedou představenstva   

bankovní spojení: Československá obchodní banka Factoring, a.s.   

číslo účtu:      000166-0800060853/0300   

 IČO:   25099019     

 DIČ:   CZ25099019    

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4492 

Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxx 

 E-mail: xxxxxx 

 Datová schránka: k6sfuej 

 Adresa pro doručování: Novodvorská 136, 142 00  Praha 4 

dále jen „prodávající“ na straně druhé 
 

(společně též dále jen „smluvní strany“) 

uzavírají 

níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto kupní smlouvu 

(dále jen „smlouva“) 
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Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci zadávacího 
řízení zadávaného ve zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky s názvem Léčivý přípravek ATC 
L03AAB08, s účinnou látkou interferon beta-1b (dále jen „veřejná zakázka“) realizovaného v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Článek 1 
Předmět a účel smlouvy 

1.1   Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je 
předmětem koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní a kupující se zavazuje, že věc 
převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. 

1.2  Předmětem koupě je léčivý přípravek ATC skupiny  L03AAB08 s účinnou látkou interferon beta-
1b dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v 
platném znění (dále jen „zboží“). Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 2, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. 

1.3 Zboží bude prodávajícímu dodáno v originálních neporušených obalech. 
1.4 Prodávající je povinen dodat kupujícímu nové zboží, tj. nepoužité, nepoškozené, nevyužité pro 

výstavní, prezentační či jiné reklamní účely, zboží odpovídající platným technickým, 
bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům zejména musí odpovídat zákonu č. 
378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a 
v kvalitě registrované Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Evropskou agenturou pro léčivé 
přípravky. Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o 
této skutečnosti prohlášení. Pro případ pochybnosti o pravdivosti skutečností uvedených 
v prohlášení je prodávající povinen tyto skutečnosti prokázat. 

1.5 Účelem této smlouvy je zabezpečení průběžných dodávek zdravotnických prostředků 
k zajištění řádného provozu kupujícího, pro nějž jsou tyto dodávky léčiva nezbytné pro zajištění 
poskytování zdravotních služeb. 

 
 

Článek 2 
Místo a doba dodání zboží 

 
2.1  Místem dodání zboží specifikovaného v čl. 1 je nemocniční lékárna kupujícího na adrese: 

• Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
2.2 Prodávající je povinen dodávat kupujícímu zboží průběžně dle aktuálních provozních potřeb 

kupujícího, a to po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
2.3 Dodací lhůta činí 1 pracovní den od doručení dílčí objednávky prodávajícímu, nebude-li po 

vzájemné dohodě stanoveno jinak. Minimální četnost dodávek na všechna místa dodání je 2x 
týdně, nebude-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak. 

2.4 Kupující si vyhrazuje právo při včasném nedodání nebo prodlení dodávky požadované položky 
či nepřijetí objednávky na požadovanou položku tuto nakoupit na volném trhu od jiného 
dodavatele za cenu na volném trhu obvyklou. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu rozdíl 
mezi kupní cenou a cenou uhrazenou za nákup na volném trhu. Nárok kupujícího na náhradu 
škody není tímto ustanovením dotčen. 

 
 
 

Článek 3 
Dodací podmínky 
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3.1  Kupující a prodávající pověřili jako svého zástupce ve věcech technických této smlouvy a 
k převzetí zboží: 

  Komoditní manager léčiva, Úsek centrálního nákupu kupujícího: 
Jméno, příjmení: xxxxxx 
Tel: +420 xxxxxx 
e – mail: xxxxxx 

   
  Kontaktní osoby v nemocniční lékárně kupujícího: 

• Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
Kontaktní údaje: 
e-mail: xxxxxx 
tel:  +420 xxxxxx 

 
 Zástupce prodávajícího:  
 Jméno, příjmení: xxxxxx 
 E-mail: xxxxxx 
 Mobil:  +420 xxxxxx 
 Objednávky: 
 Tel: +420 xxxxxx 
 E-mail: xxxxxx 
 
3.2 Dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek nemocniční lékárny uvedených v čl. 

2.1 této smlouvy doručených v pracovní dny od 6.00 hod. do 15.00 hod. prostřednictvím 
příslušných kontaktních osob kupujícího, a to za využití prostředků elektronické komunikace 
(e-mailem, faxem nebo elektronickou formou za využití elektronického objednávkového 
systému prodávajícího), či výjimečně telefonicky. 

3.3 Dílčí objednávka se stává pro prodávajícího závaznou, pokud nebylo kupujícímu na základě 
učiněné objednávky téhož dne doručeno ze strany prodávajícího písemné odmítnutí celého 
objednaného plnění či jeho vybrané části telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím 
příslušných kontaktních osob. 

3.4 Dílčí objednávka kupujícího musí přesně specifikovat druh, množství a popř. balení zboží.  
3.5         Ode dne přejímky zboží a podpisu dodacího listu nesmí být zbývající expirační doba zboží kratší 

než 9 měsíců. 
3.6 Kupující je oprávněn provést před samotným převzetím zboží jeho kontrolu, zda splňuje 

veškeré požadované vlastnosti a požadavky dle kupní smlouvy, dílčí objednávky a zvláštních 
právních předpisů. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozena nebo 
která jinak nesplňuje podmínky dle této smlouvy. V případě, že kupující zboží odmítne převzít, 
bude mezi smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí zboží a s 
uvedením stanovisek smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí prodávající. Poté, co 
prodávající odstraní vytknuté vady, dohodnou se smluvní strany na opětovném termínu 
odevzdání zboží. Dohodou na opětovném termínu odevzdání předmětu koupě nedochází ke 
změně doby plnění. 

3.7 Povinnost prodávajícího dodat zboží dle čl. 1 této smlouvy je považována za splněnou 
provedením přejímky zboží kupujícím v místě dodání dle čl. 2.1 smlouvy a podpisem dodacího 
listu kupujícím. 

3.8 Přejímkou se rozumí předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím, a to: 

• dodání zboží prodávajícím kupujícímu dle zákonných požadavků na skladování a logistiku 
vztahujících se na zboží (účinnou látku) a dle pokynů výrobce, ve vhodném balení a v 
příslušném množství do míst dodání včetně nezbytné průvodní dokumentace obsahující 
veškeré nezbytné informace pro jeho použití, a to v kupujícím požadovanou dobou plnění 
v souladu s předmětem kupní smlouvy a dílčích objednávek; 
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• dopravu zboží do míst plnění a vykládku zboží z dopravního prostředku, ve kterém bylo 
zboží dodáno; 

• předání dokladů potřebných k převzetí a užívání zboží, a to v českém jazyce s výjimkou 
odborných technických výrazů, doklady dle požadavků kupujícího, zejména veškeré 
doklady, ze kterých musí být zřejmý způsob jeho použití, skladování, doba použitelnosti, 
identifikace výrobce apod., přičemž všechny údaje musí být uvedeny v českém jazyce s 
výjimkou odborných technických výrazů. 

3.9 Dodací list vystaví prodávající a bude obsahovat níže uvedené náležitosti: 

• označení dodacího listu a jeho číslo; 

• název a sídlo prodávajícího a kupujícího; 

• číslo kupní smlouvy; 

• označení dodaného zboží a jeho množství; 

• datum dodání. 
3.10 Dodací list podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci pověření k předání a převzetí 

zboží. Takto opatřený dodací list slouží jako doklad o řádném předání a převzetí. 
3.11 Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ. Pokud kupující při 

přejímce zboží zjistí, že zboží trpí vadami, není ve stanovených obalech, neodpovídá specifikaci 
zboží ve smlouvě, odmítne převzetí zboží s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíše kupující 
zápis a nechá jej podepsat prodávajícímu. Povinnost prodávajícího dodat zboží v termínu 
plnění dle článku 2.3 smlouvy tím není dotčena. 

3.12 Prodávající se zavazuje garantovat minimálně tříměsíční zásobu dodávaného zboží přípravku 
pro nemocniční lékárny prodávajícího od počátku výpadku zboží na distribuci. 

 
 

Článek 4 
Kupní cena 

 
4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně za dodané zboží za období 2 let blíže 

specifikované v příloze č. 2 smlouvy Specifikace zboží, a to ve výši: 

3 254 041 Kč bez DPH  
(slovy: Třimilionydvěstěpadesátčtyřitisícčtyřicetjedna korun českých) 

 
DPH ve výši 10 % činí 325 404,10 Kč  

(slovy: Třistadvacetpěttisícčtyřistačtyři korun českých deset haléřů) 
 

3 579 445,10 Kč včetně DPH 
(slovy: Třimilionypětsetsedmdesátdevěttisícčtyřistačtyřicetpět korun českých deset haléřů) 

(dále jen „cena“) 
 
4.2 Cena stanovená dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a konečnou při řádném a 

včasném splnění celého předmětu této smlouvy ve stanoveném rozsahu, termínech a kvalitě. 
4.3 V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího na pořízení zboží včetně nákladů na 

jeho výrobu, clo, dopravu do místa určení včetně případných nákladů na manipulační 
mechanismy, náklady na pojištění, ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně a poplatky 
spojené s dodávkou zboží, administrativní náklady, autorská práva, licence a dokumentace, 
předpokládaný vývoj cen v daném oboru a ostatní finanční vlivy, např. inflace, rizika, vývoj 
kurzů české koruny, zisk, tedy veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. 

4.4 Pokud dojde k poklesu ceny zboží na trhu, případně ke snížení výše úhrady zboží zdravotní 
pojišťovnou, je prodávající povinen bezodkladně proporcionálně snížit kupní cenu zboží a tuto 
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skutečnost oznámit kupujícímu, případně si kupující vyhrazuje právo jednostranně 
proporcionálně snížit kupní cenu.  

 
 

Článek 5 
Platební podmínky 

 
5.1  Kupující uhradí kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího na 

základě účetního a daňového dokladu požadovaného formátu (dále jen „faktura“) vystaveného 
prodávajícím po dodání zboží a podpisu dodacího listu doručeného kupujícímu na základě dílčí 
objednávky kupujícího.  

5.2 Prodávající není oprávněn požadovat jakékoli zálohy. 
5.3  Prodávající fakturu doručí kupujícímu elektronicky na adresu fakturace@nempk.cz. 

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dle 
§ 435 OZ.  
Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „faktura – daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) IČO, DIČ smluvních stran; 
f) předmět dodávky, rozpis zboží; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti; 
h) číslo účtu prodávajícího, včetně názvu banky, na který má být faktura uhrazena; 
i) cenu bez DPH. 

5.4  Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. 
5.5  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a 

jejím směrováním na účet prodávajícího. 
5.6  Kupující si vyhrazuje právo vrátit prodávajícímu do data jeho splatnosti daňový doklad – 

fakturu, který nebude obsahovat některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má 
jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede 
důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne 
doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu 
do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

5.7 Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn pozastavit úhradu faktur prodávajícímu, 
pokud bude na prodávajícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Kupující je 
oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci 
probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího 
insolvenčního řízení není prodlením kupujícího. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí 
kupující fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od prodávajícího rozhodnutí o odmítnutí 
insolvenčního návrhu s vyznačením právním moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu 
řešení úpadku, bude kupující postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční 
zákon, v platném znění. 

5.8 Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky vůči 
kupujícímu, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, započítat vůči pohledávkám 
kupujícího vůči prodávajícímu jednostranným právním úkonem. 
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Článek 6 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
6.1  Prodávající je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy, technickými normami a podmínkami, které byly sjednány touto 
smlouvou. 

6.2 Prodávající se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti této smlouvy sjednanou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou kupujícímu a 
třetím osobám s limitem pojistného plnění v minimální výši 2 000 000 Kč. Na písemnou žádost 
kupujícího je prodávající povinen do 5 pracovních dnů předložit kupujícímu dokumenty 
prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného 
plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, omezení rozsahu pojištěných rizik, ke 
snížení stanovené minimální výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by 
znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je prodávající povinen učinit příslušná 
opatření tak, aby pojištění bylo v souladu s požadavkem tohoto ustanovení. 

6.3 Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob. 

6.4 Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti z této smlouvy na třetí 
osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. 

6.5 Dodávka nebo její část nebude plněna formou poddodávky.  
6.6 Prodávající není oprávněn v průběhu plnění závazku dle této smlouvy ani po jeho splnění bez 

písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil 
v souvislosti s plněním této smlouvy poskytovat třetím osobám. Poskytnuté informace jsou ve 
smyslu § 1730 OZ považovány za důvěrné.  

6.7 Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na 
základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny 
v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně, doporučenou poštou nebo 
datovou schránkou či e-mailem k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy; pokud není v této smlouvě ujednáno jinak. Smluvní strany se v případě doručování 
zásilek formou doporučených dopisů dohodly tak, že zásilka je považována za doručenou 3. 
den po dni jejího odeslání prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu příslušné 
smluvní strany dle této smlouvy, a to i v případě, kdy ji adresát odmítne převzít nebo si ji 
nevyzvedne. 

6.8 Prodávající prohlašuje, že převzal na sebe nebezpečí změny okolností v souladu s § 1765 OZ. 
6.9 Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a 

o všech skutečnostech, které mohou řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy znemožnit 
a vyvolat jednání smluvních stran. 

6.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 OZ se nepoužije. 
 
 

Článek 7 
Záruka za jakost a reklamační podmínky 

 
7.1  Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží bude po 

záruční dobu – po dobu trvání jeho expirace způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak 
obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti pro použití ve 
zdravotnickém zařízení při poskytování zdravotních služeb. 

7.2 Prodávající garantuje kupujícímu, že dodané zboží bude použitelné minimálně po dobu 
následujících 9 měsíců ode dne kdy dojde k jeho předání a převzetí. Pokud toto nebude u 
jednotlivých dodávek splněno, jde o vadné plnění ze strany prodávajícího. 
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7.3 V záruční době je kupující povinen reklamovat vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co tyto 
vady zjistí, nejpozději však do 30 kalendářních dní (dále jen „reklamace“). 

7.4 V záruční době je prodávající povinen odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný 
nárok kupujícího z vadného plnění, a to tak, že je prodávající povinen nastoupit k řešení 
reklamace kupujícího z vadného zboží ve lhůtě nejpozději do 24 hodin od nahlášení vad zboží 
kupujícím prodávajícímu telefonicky nebo písemně.   

7.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží 
má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání. 

7.6 Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které 
odpovídá prodávající. 

7.7 Záruka se nevztahuje na závady prokazatelně způsobené neodbornou manipulací nebo 
mechanickým poškozením zboží kupujícím. 

7.8 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv 
z vad. 

 
 

Článek 8 
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 

 
8.1 Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu dodacího 

listu. 
8.2 S přechodem vlastnického práva přechází současně na kupujícího i nebezpečí škody na 

předmětu koupě. 
8.3 Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla vadným 

plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy. 
8.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit skutečná škoda i 

případný ušlý zisk. 
 

 
Článek 9 

Smluvní pokuty 
 

9.1 V případě porušení povinností daných prodávajícímu touto smlouvou má kupující nárok na 
uplatnění smluvní pokuty, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy a 
prodávající má povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

9.2 V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednané době dle čl. 2.3 smlouvy je 
prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny bez DPH za 
každý započatý den prodlení až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu 
z ceny nevyřízené dílčí objednávky objednaného zboží. Celková výše smluvní pokuty není 
omezena. 

9.3  V případě prodlení se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok 
z prodlení ve výši stanovené v souladu s ustanovením nařízením vlády č. 351/12013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a 
fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích. 

9.4 V případě prodlení prodávajícího s předložením pojistné smlouvy dle čl. 6.2 smlouvy, uhradí 
prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.5 V případě porušení povinnosti dle čl. 6.4 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny bez DPH za každé jednotlivé porušení této 
smluvní povinnosti. 
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9.6 V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží ve lhůtě dle čl. 7.4 je prodávající 

povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH za každý případ 
a započatý den prodlení až do podpisu protokolu o odstranění vady poslední smluvní stranou. 

9.7 Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu, úrok z prodlení a náhradu nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění 
závazku. 

9.8  Smluvní pokuta, úrok z prodlení a náhrad nákladů spojených s uplatněním pohledávky jsou 
splatné do 30 dnů ode dne doručení penalizační faktury. 

9.9 Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno 
právo na náhradu škody, ustanovení § 2050 OZ se nepoužije. Rovněž není dotřena povinnost 
řádně splnit závazky vyplývající z této smlouvy. 

 
 

Článek 10 
Zánik závazků 

 
10.1      Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

• splněním všech závazků řádně a včas; 

• dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 

• jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 

• jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, pokud bude prodávající 
v insolvenčním řízení a bude rozhodnuto o jeho úpadku nebo bude-li vůči prodávajícímu 
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

10.2  Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení v případě: 

• jestliže je prodávající v prodlení s dodáním zboží ve sjednané lhůtě dle čl. 2.3 této smlouvy 
delší než 3 pracovní dny; 

• jestliže prodávající nedodá, byť jen část zboží v dohodnuté kvalitě a množství, jestliže zboží 
nebude mít deklarované vlastnosti  

• jestliže prodávající dodá zboží, které je zatíženo právy třetích osob 

• jestliže zboží bude opakovaně (minimálně 3x) trpět vadami, které jej budou činit 
nepoužitelnými vzhledem k účelu, ke kterému má sloužit 

• jestliže prodávající nepředloží dle čl. 6.2. dokument prokazující sjednané pojištění 
odpovědnosti za škodu 

• jestliže je prodávající v prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle čl. 7.3 této 
smlouvy delší než 5 pracovních dnů 

10.3 Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a 
násl. OZ. 

10.4 Tato smlouva může být ukončena písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany bez udání 
důvodu. Výpovědní doba je 2 měsíce a začne běžet od prvého dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

10.5 Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany 
důvěrných informací, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností a 
ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
skončení účinnosti této smlouvy. 
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Článek 11 
Závěrečná ujednání 

 
11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech výslovně 

neupravených touto smlouvou a z této smlouvy vzniklých se smluvní vztah řídí zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy.  

11.2 Změny této smlouvy lze činit pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu, změny či 
doplňku této smlouvy, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných 
oběma smluvními stranami.  

11.3  Veškerá komunikace, uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi 
smluvními stranami dle této smlouvy musí být učiněna v písemné formě a musí být doručena 
osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky nebo e-
mailem s použitím elektronického podpisu na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.  

11.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve 
smyslu ust. § 504 OZ. 

11.5 Prodávající podpisem této smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění, souhlas kupujícímu se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve 
smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po 

dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 
11.6 Prodávající bere na vědomí, že kupující je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy, jakož i všech úkonů a okolností 
s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené 
povinnosti mlčenlivosti. 

11.7  Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající a v této smlouvě 
neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory budou řešit 
přednostně smírnou cestou, případně budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla 
objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 

11.8  V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane v budoucnu neplatným, neúčinným či 
nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní 
ustanovení této smlouvy platná a účinná, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho 
obsahu nebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního 
obsahu této smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 
neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které svým obsahem a smyslem  
nejlépe odpovídá původnímu ustanovení a této smlouvě jako celku. 

11.9 Tato smlouva se uzavírá na dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
11.10    Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 
11.11 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona o 

registru smluv. 
11.12  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis 

obdrží prodávající a jeden stejnopis obdrží kupující. 
11.13 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že ujednání v této smlouvě obsažená 

jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a učiněna na základě jejich pravé a 
svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. 

 
 
 
 



 

10 
 

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:  
Příloha č. 1 Dílčí specifikace ceny 
Příloha č. 2 Specifikace zboží 
 
 
 
V Pardubicích dne 9. 12. 2019                         V Praze dne 25. 11. 2019 
  
 
Za kupujícího:               Za prodávajícího: 
 
 

 

 

……………………………………………….                                        ……………………………………………… 
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA               Pavel Hanuš     
předseda představenstva                                                   předseda představenstva 
  

 

 

 

…………………………………………………  
Ing. František Lešundák                
místopředseda představenstva       
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Příloha č. 1 Dílčí specifikace ceny 
 
                 

      

Položka  ATC skupina 
Předpokládaná spotřeba 
ks balení za období 2 let 

(24 měsíců)  

Nabídková cena v Kč 
bez DPH za 1 ks balení 

Nabídková cena v Kč bez 
DPH za předpokládanou 

spotřebu balení za 2 
roky (24 měsíců) 

 

INTERFERON BETA-1B           
250MCG/ML INJ PSO LQF 
15+15X1,2ML ISP+AD 

ATC L03AB08  213 15 277,1878 3 254 041,00 

 

 

 
Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 3 254 041,00  

 
 

 
Sazba DPH v % : 10  

 

 

 
Výše DPH v Kč: 325 404,10  

  
Celková nabídková cena v Kč vč. DPH: 3 579 445,10  
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Příloha č. 2 Specifikace zboží 
 
 
 

 

 
 

  


