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Nemocnice Pardubického kraje, a. s. 

se sídlem:   Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

zastoupená:   předsedou představenstva MUDr.  Tomášem Gottvaldem  

           členem představenstva MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D. 

IČ: 27520536, DIČ CZ27520536 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice, č. účtu: 280123725/0300 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 

jako zhotovitel na straně jedné 

 

a 

 

MUDr. Rozlivková Markéta,  

Kožní ambulance se sídlem: Klášterní 39, 566 01 Vysoké Mýto 

bydliště:   565 42 Vraclav 144 

IČ: bude dodáno po přidělení 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 479615153/0300 

jako objednatel na straně druhé 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění, a po vzájemné dohodě 

 

S M L O U V U 

        o sterilizaci zdravotnického materiálu 

 

I. 

Předmět smlouvy 

        Zhotovitel se zavazuje zajišťovat pro objednatele sterilizaci zdravotnického materiálu blíže 

specifikovaného, který je ve vlastnictví objednatele, a to na pracovišti zhotovitele v Litomyšlské     

nemocnici. 

 

        Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku subjektem oprávněným 

k činnosti, jež je předmětem této smlouvy. Osoby podepisující tuto smlouvu jménem zhotovitele a 

objednatele prohlašují, že jsou k tomuto úkonu podle zákona oprávněny. 
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II. 

Podmínky realizace smlouvy 

1. Zdravotnický materiál, který bude sterilizován: 

 

 

Zdravotnický materiál                                                         Množství/čtvrtletně 

   …ostré lžičky…………                      max       15 ks …… 

   …pinzety ……………      max       10 ks …… 

   …nůžky………………      max       5 ks …… 

 

 

2. Objednatel se zavazuje: 

- zajistit si na vlastní náklady dopravu zdravotnického materiálu určeného ke sterilizaci a zpět, 

- provádět u zdravotnických prostředků předsterilizační přípravu – dekontaminaci, mytí v souladu 

s platnými normami, 

- předávat zhotoviteli zdravotnický materiál určený ke sterilizaci v předepsaných obalech, 

- dodávat pomůcky a předměty určené ke sterilizaci v souladu s návodem, doporučením výrobce, 

- v případě zvláštních požadavků na postup při zhotovení díla předat tyto požadavky zhotoviteli 

písemně spolu s materiálem ke zpracování, 

- požadovaný způsob balení a sterilizace (dle doporučení výrobce - 134°C, 121°C) definovat na 

žádance, která musí obsahovat údaje: počet kusů materiálu ke sterilizaci, počet kusů v balení, 

požadovaný obal (případně požadovaná délka exspirace), v případě vlastního obalu uvést tento obal 

na žádance (kontejner, sáček hotový), razítko objednatele, kontaktní osoba objednatele a podpis  

- umožnit zhotoviteli odevzdání díla ve sjednaném termínu a na sjednaném místě, 

- po přijetí vysterilizovaný materiál ihned překontrolovat, případné neshody neprodleně nahlásit 

zhotoviteli, 

- překontrolovat výdejku, která slouží jako podklad pro fakturaci, 

- dodržovat platební podmínky dle čl. III. této smlouvy. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje: 

- pro sterilizování zdravotnického materiálu vytvořit, dokumentovat a udržovat certifikovaný systém 

zabezpečení kvality sterilizace v souladu s platnou legislativou, 

- po přijetí zdravotnického materiálu ke sterilizaci tento materiál roztřídit a spočítat kusy, 

- provést dílo způsobem obvyklým pro zpracované předměty a materiál, řádně a včas a na požadované 

profesionální úrovni tak, aby nedošlo k poškození nebo znehodnocení věcí převzatých k úpravě 

nesprávným sterilizačním postupem nebo jinou neodbornou manipulací, 

- odmítnout sterilizovat zdravotnické prostředky, u kterých nebyla správně provedena předsterilizační 

příprava,  

- bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na neshody v žádance oproti dodanému materiálu a na 

nevhodnost jím požadovaného způsobu sterilizace. V případě, že objednatel trvá na svých 
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dispozicích, které jsou v rozporu s obecně závaznými předpisy pro provádění sterilizace, je zhotovitel 

oprávněný odmítnout provedení díla. 

- ukládat materiál do sekundárního obalu s ohledem na transport a charakter zdravotnického materiálu 

a dokončené dílo předat objednateli v obalu, který odpovídá hygienickým předpisům na úseku 

sterilizace o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení v souladu s platnou 

legislativou, 

- žádanky objednatele archivovat v archívu pracoviště Litomyšlské nemocnice. 

 

4. Dohodnutým místem převzetí a zpětného předání zdravotnického materiálu je pracoviště centrální 

sterilizace Litomyšlské nemocnice zhotovitele. Předání, převzetí, množství materiálu včetně termínu plnění 

bude dohodnut objednatelem a odpovědnou osobou zhotovitele. 

  

III. 

Platební podmínky 

1.Cena za provedené dílo je stanovena dle ceníku prací, materiálu a výkonu, který je zveřejněn na webových 

stránkách Litomyšlské nemocnice. Tato cena je smluvní dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 

znění, ke smluvní ceně bude připočtena DPH dle platného právního předpisu. Vyúčtování za poskytnuté 

plnění bude prováděno čtvrtletně daňovým dokladem – fakturou, vystavenou zhotovitelem do 15. dne 

prvého měsíce čtvrtletí následujícího po čtvrtletí, za které je vystavována. Platba bude prováděna na základě 

vystavené faktury zhotovitelem s 30ti denní splatností. Přílohou faktury je rozpis přijatého materiálu ke 

sterilizaci. 

2. V případě opožděné úhrady se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli příslušný úrok z prodlení, 

stanovený právním předpisem a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení i 

započatý. 

3.  Zhotovitel   má   právo   upravit   výši   cen   za   vysterilizovaný   zdravotnický    materiál v souvislosti 

se zdražením energií, materiálu a ostatních nákladů, které zhotovitel při plnění smlouvy spotřebovává. 

     Dohodnutá cena může být dále zhotovitelem každoročně upravována promítnutím hodnoty indexu 

spotřebitelských cen (míra inflace a deflace), vyhlášené ČSÚ za uplynulý kalendářní rok. K takto sjednané 

úpravě ceny dojde na základě vyčíslení zhotovitelem, a to s účinností od prvého dne čtvrtletí následujícího 

po oficiálním vyhlášení inflačního koeficientu. Cena zvýšená o inflační koeficient pak v této výši platí až do 

dalšího zvýšení a je základem pro zvýšení v období následujícím. 

     O úpravě cen bude zhotovitel objednatele písemně informovat, objednatel se zavazuje tuto upravenou 

cenu akceptovat. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V případě, že se na tuto 

smlouvu vztahuje zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, platí, že zhotovitel bezodkladně 
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po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do Registru smluv vedeného MV ČR. O 

uveřejnění smlouvy bude druhá smluvní strana informována prostřednictvím datové schránky, kdy obdrží 

zprávu o zveřejnění přímo z Registru smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 90. den od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. Jestliže 

se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění v Registru smluv nevztahuje, nabude smlouva účinnosti dnem 

jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

 

3. Tento smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních   stran nebo písemnou výpovědí bez  

uvedení důvodu. Sjednává se jednoměsíční výpovědní lhůta, která počíná běžet prvním dnem měsíce 

následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou číslovaného dodatku ke  

smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

5. Právní vztahy z této smlouvy vznikající a touto smlouvou neupravené řídí se zejména zák. č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

6. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech majících povahu originálu, a to dva pro objednatele a jeden  

pro zhotovitele. 

 

7. Účastníci této smlouvy tímto prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a 

nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva nahrazuje veškerá 

předchozí ústní či písemná ujednání smluvních stran týkající se sterilizace zdravotnického materiálu. 

 

 

V Pardubicích dne 17. 1. 2020    V Litomyšli dne 6. 1. 2020 

 

……………………………………….                                 ……………………………………… 

 MUDr. Tomáš Gottvald                                                 MUDr. Markéta Rozlivková 

 předseda představenstva      

  

    

………………………………………. 

MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.  

člen představenstva 
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