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smlouva 
Ěrgıclioäva 

zaevıdována 

o podmínkách dodávek lidské krve pro výrobu transfuıních přípravků 'Ů 
a o podmínkách dodávek transfuıních přípravků kjejich klinickému použití 

I. Smluvní strany 

Fakultní nemocnice Brno 
se sídlem: Jihlavská 340/20, Brno-Bohunice, 625 00 M7 
|Č0; 55259705 NEi\„uCınm,ı-; ..~ı!*ı=_AVA 
DIČ' CZ65269705 
Bankovníspojení: 
Číslo účtu: 

, , 

Zastoupená: zťćêľıšílëřťšťťí..@ÍŽ{4.Ž€?!í€Šý..{ŽQfÝ ///ììfl/ťšfëýfiv/' /flfi É/ŰVP Vľcmckeho 59 
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. 
Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném 
Živnostenským úřadem města Brna. 
(dále jen ,,FNB")

a 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 
se sídlem: Vrchlického 59, Jihlava, 586 33 
IČO: 00090638 
DIČ: CZ00090638 
Bankovní spojení: 

' ,ˇ 
Čıslo uctu: 
Zastoupená: MUDr. Lukášem Velevem, MHA, ředitelem 
(dále jen ,,NJ") 

II. Preambule 

1. Obě smluvní strany jsou držiteli Rozhodnutí SÚKL, kterým byla povolena výroba transfuzních přípravků 
a surovin pro další výrobu pod identifikačními kódy 

a) C2047 pro NJ 
h) C2010 prø FNB 

2. Obě Smluvní strany deklarují svoji ochotu ke spolupráci. Obě smluvní strany budou poskytovat druhé 
smluvní straně závěry dozoru SÚKL a umožní druhé smluvní straně provádění auditů po vzájemné dohodě 
termínů. 

III. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je definice dodacích a obchodních podmínek pro: 
a) dodávky lidské krve, Získané od dárců krve v NJ do FNB ke zpracování 
b) dodávky transfuıních přípravků Z FNB do NJ, a to výhradně pro klinické využití 

IV. Závazky smluvních stran 

1. NJ se touto smlouvou zavazuje: 

a) provádět odběry lidské krve od dárců krve vdohodnutém množství a termínech a vsouladu 
S podmínkami správné výrobní praxe v ZTS 

b) umožnit zástupcům FNB a jeho smluvním partnerům přístup na pracoviště vrámci pravidelných i 

mimořádných auditů 
c) k řádnému vedení dokumentace 
d) k přípravě lidské krve k expedici vždy do 10:00 hodin v definovaných odběrových dnech



e) k informování FNB O plánovaných odstávkách v NJ, a to nejméně 4 týdny předem a k informování O 
výpadku dodávky způsobeného neplánovanou odstávkou v NJ, a to neprodleně emailem na adresu 

a telefonicky na tel. č. 
f) kvýhradnímu nákupu transfuzních přípravků Z FNB, vdefinovaných počtech a četnosti, vyjma 

mimořádných situací 
g) kzajištění procesů konfirmace vpřípadě reaktivních výsledků vyšetření definované jednotky lidské 

krve v souladu S podmínkami SVP v ZTS 

FNB se touto smlouvou zavazuje: 

a) informovat nemocnici vdostatečném časovém předstihu dokumentovaným způsobem O všech 
požadavcích na provádění odběrů lidské krve a jejím následném transportu ke zpracování, jakož i O 
plánovaných změnách odběrového materiálu dodávaného NJ, včetně předání Specifikací materiálů a 
popisu projeho používání, a to nejméně 1 týden před jeho prvním plánovaným použitím 

b) k řádnému přebírání lidské krve vdohodnutém množství, na definovaném místě a vdefinovaných 
termínech; převzetí dodávky musí být vždy zástupci obou smluvních stran potvrzeno provedením 
záznamu do stanovené dokumentace 

c) posuzovat kvalitu dodané lidské krve v průběhu jejího zpracování 
d) informovat NJ dokumentovaným způsobem O vyloučení konkrétních jednotek krve Z dalšího 

zpracování, a to Z důvodu nesplnění definovaných jakostních parametrů SVP v ZTS, kterými mohou být 
chybný objem jednotky, výsledky povinného Screeningového vyšetření markerů krví přenosných 
chorob, výsledky povinných imunohematologických testů a/nebo viditelné závadyjakosti 

e) ke zpracování převzatých jednotek krve, a to v souladu s dikcí SVP v ZTS 
f) k plynulému Zajišťování dodávek dohodnutého odběrového materiálu vmnožství předpokládané 

měsíční spotřeby v NJ 
g) k zajištění transportu předmětů smlouvy dle článku Ill., této smlouvy 
h) k informování NJ O plánovaných odstávkách FNB, a to nejméně 4 týdny předem a kìnformování O 

mimořádné situaci, která by znemožňovala plnění této smlouvy, neprodleně na adresu 
telefonicky na tel. č. poskytnutí 

na ra nı O p nenı esvých možností 
ì) k prodeji transfuzních přípravků vdohodnutém množství, četnosti a ve skupinovém zastoupení dle 

požadavků NJ 
j) k provádění povinných vyšetření autotransfuzí odebraných v NJ za úhradu 

V. Dodací podmínky 

Odběrové dny jsou domluveny na pondělí až čtvrtek, pokud jsou tyto dny pracovni. 

Odběrový materiál dodávaný FNB do NJ: 
a) Odběrové soupravy v počtu realizovaných odběrů v NJ 
b) zkumavky v počtu realizovaných odběrů v NJ násobený čtyřmi 
c) štítky na zkumavky a vaky v počtu realizovaných odběrů v NJ násobený sedmi 

NJ dodá ročně lidskou krev v celkovém objemu, 8.500 jednotek ± 5 %. 

Nemocnice odebere ročně od FNB erytrocyty (EBR nebo ERD) v celkovém počtu minimálně 3.500 TU a 
klinickou plazmu (P nebo PA) v celkovém počtu alespoň 655 TU. 

Smluvní strany projednají každý rok do 30. listopadu plán nákupu transfuzních přípravků a plán dodávek 
lidské krve na další kalendářní rok, a to formou dodatku ke smlouvě. Jestliže nedojde k podpisu dodatku, je 
závazný plán Z předchozího roku. 

Smluvní strany se v případě potřeby mohou domluvit na mimořádných dodávkách transfuzních přípravků i 

na mimořádných dodávkách lidské krve ke zpracování. 
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7. Jako místo plnění dodávek lidské krve ke Zpracováníi dodávek transfuzních přípravků pro klinickou potřebu 
vNJ je definováno Hematologické oddělení Nemocnice Jihlava, a to ve dnech, které jsou definovány 
v článku V., odstavci 1., této smlouvy. 

VI. Cenová a platební ujednání 

Smluvní strany se na cenách dohodly následovněz 

1. Cena 1 jednotky lidské krve ke zpracování na transfuzní přípravky činí 830,- Kč. bez DPH. Úhrada bude 
prováděna ze strany FNB na podkladě faktury ZNJ, a to jednou měsíčně se lhůtou splatnosti 30 
kalendářních dnů od data vystavení faktury. Fakturu zašle NJ do FNB elektronicky na adresu 

Jednotky lidské krve, vyloučené Z dalšího zpracování nebudou předmětem fakturace. 

2. Za provedené vyšetření krve pro autotransfuzi (0507946) ve FNB bude NJ měsíčně fakturována cena 650,- 
Kč bez DPH za jedno vyšetření. 

3. Za prodej transfuzních přípravků bude NJ ze Strany FNB fakturována jednotková cena dle tabulky 
(uvedené cn ' ' “"` 

4. Úhrada bude prováděna NJ na podkladě faktury vystavené ve FNB, a to jednou měsíčně se lhůtou 
splatnosti 30 kalendářních dnů od vystavení faktury. Fakturu zašle FNB do nemocnice elektronicky na 
adresu efaktura@_nem[i.cZ. Vzájemné závazky a pohledávky mohou být vypořádány formou zápočtu. 
K částkám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. 

5. Faktura musí obsahovat všechny údaje uvedené v § 29, § 29a a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani Z přidané hodnoty, ve znění platném k okamžiku vystavení faktury. Faktura musí dále splňovat 
náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve Znění pozdějších předpisů. 

6. Práva vyplývající Z této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny postoupit formou cese pouze s předchozím 
písemným souhlasem druhé smluvní strany. 

VII. Platnost smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1. 1. 2020 a uzavírá 
se na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit v průběhu její účinnosti písemnou výpovědíjedné ze smluvních 
stran ve výpovědní lhůtě 3 měsíce, která se počítá od 1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi 
druhé straně. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran. 

2. V případě hrubého porušení smlouvy kteroukoliv smluvní stranou lze od smlouvy odstoupit, a to písemným 
oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

3. Za hrubé neplnění smlouvy se považuje zejména: 

a) opakované nedodání lidské krve Z NJ do FNB dle smlouvy 
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b) opakované nedodání transfuzních přípravků Z FNB do NJ 
c) opakované nedodržení sjednané lhůty splatnosti faktur jednou ze smluvních stran bez předchozího 

projednání objektivních důvodů 
d) opakované nedostatky procesů a kvality předmětů smlouvy 

VII. Obchodnítajemství, zveřejnění v registru smluv 

NJ neuveřejní V registru smluv obchodní tajemství, za které označuje ČI. VI. odst. 3 „cenová a platební ujednání" 
jednotková cena dle tabulky. 

NJ zveřejní dle zákonné povinnosti tuto Smlouvu v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb. S úpravou dle výše 
označeného obchodního tajemství. 

VIII. Ostatní ujednání 

1. Smluvní Strany se Zavazují neprodleně se vzájemně dokumentovaným způsobem informovat O všech 
závažných skutečnostech, které mají vztah k předmětům a procesům této smlouvy. 

2. Jakákoliv úprava Smlouvy bude prováděna pouze formou číslovaného písemného dodatku, který nabývá 
platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pokud není smluvními stranami sjednáno 
jinak. 

3. 
' ' ' " " ˇ" ` ' `něnísmlouvyjsouzmocněniprimáři: 

4. Na právnívztahy touto Smlouvou neupravené se vztahují příslušná nebo přiměřená ustanovení občanského 
zákoníku, jehož právní úpravou se řídí práva a povinnosti smluvních stran Z této Smlouvy vyplývající. 

5. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

6. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem smlouvy byly řádně seznámeny S jejím obsahem a souhlas 
potvrzují níže uvedenými podpisy obou zástupců. 

\ın _ 4 ._ 

_ . z I z.v 

VJih|ave dne: 2 1 

MUDr. Lukáš Velev, MHA 
X nn. ı nn v .nn . vı v n ı 
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