
Stránka 1  
 

 

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 

 

 Smluvní strany 

 

1. Prodávající:              Avenier a.s.  

   se sídlem Bidláky 837/20, 639 00  Brno  

   IČO: 26260654, DIČ:  CZ699000899 

   Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s.  

   č.ú.:  5050012811/5500 
   zapsaná v OR vedeném  u KS v Brně, oddíl B, vložka 3646 

zastoupená:  PharmDr. Vladimír Pechmann, manažer procesů a kvality  

na základě plné moci  
 
dále jen „prodávající“ 

a 
 

2. Kupující: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

se sídlem: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10  

IČO:  00064173, DIČ: CZ00064173 

zastoupená: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA, ředitel 

bankovní spojení: ČNB 

číslo účtu: 16334101/0710 

 

dále jen „kupující" 

 
jako smluvní strany 
   
uzavírají dnešního dne v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto  
 
 

RÁMCOVOU KUPNÍ SMLOUVU 

 

I.  

Předmět smlouvy 

 

1.1. Předmětem této smlouvy je rámcová úprava závazných podmínek dodávek Vaqta adult, Vaqta 

pediatric/adolescent dle přílohy č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen "zboží"), 

prodávajícím kupujícímu, kterými se budou po dobu její účinnosti smluvní strany řídit při realizaci 

dodávek zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího.  Zboží bude určeno výhradně pro Fakultní 

nemocnici Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34. 

1.2. V rámci jednotlivých objednávek kupujícího, na základě kterých budou realizovány jednotlivé dodávky 

zboží, se prodávající zavazuje odevzdávat kupujícímu zboží v množství, druhu a za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Kupující se zavazuje objednané zboží dle jednotlivých objednávek převzít a 

zaplatit za ně prodávajícímu za podmínek dle čl. V. této smlouvy. 
 

 

II.  

Rámcové podmínky koupě a prodeje zboží 

 

2.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje uzavírat s kupujícím dílčí kupní smlouvy, na základě kterých 

bude dodávat kupujícímu zboží, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy, a které bude vždy přesně 

specifikováno v každé dílčí kupní smlouvě, a převádět na kupujícího vlastnické právo k dodávanému 

zboží. 

2.2. Kupující se touto smlouvou zavazuje uzavírat s prodávajícím dílčí kupní smlouvy, na základě kterých 

bude přebírat od prodávajícího řádně a včas dodané zboží a platit kupní cenu za podmínek sjednaných 

v této smlouvě nebo dílčích kupních smlouvách.  
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2.3. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, která nebudou výslovně sjednána v dílčích kupních 

smlouvách, se budou řídit touto rámcovou smlouvou.  

 

III. 

Dílčí kupní smlouvy 

 

3.1. Dílčí kupní smlouvy budou uzavírány na základě 

a) písemných smluv uzavřených v listinné podobě, nebo 

b) písemných objednávek kupujícího (dále též jen „objednávka“) akceptovaných prodávajícím, není-li 

dále ujednáno jinak. 

3.2. Dílčí kupní smlouva uzavřená v listinné podobě musí obsahovat zejména identifikaci smluvních stran, 

specifikaci zboží, jeho množství a datum dodání. Dále musí obsahovat výslovný odkaz na tuto rámcovou 

smlouvu ve vztahu k úpravě práv a povinností smluvních stran, které nebudou dílčí kupní smlouvou 

výslovně řešeny. Dílčí kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními 

stranami, a tímto okamžikem nabývá účinnosti, neobsahuje-li odkládací podmínku účinnosti nebo jiné 

ujednání o účinnosti, event. jiný okamžik stanovení účinnosti příslušným právním předpisem. Podpisy 

smluvních stran musí být obsaženy na téže listině.   

3.3. Objednávka musí obsahovat zejména identifikaci smluvních stran, specifikaci zboží, jeho množství a 

datum dodání. Dále musí obsahovat výslovný odkaz na tuto rámcovou smlouvu ve vztahu k úpravě práv a 

povinností smluvních stran, které nebudou v objednávce výslovně řešeny. 

3.4. Objednávku zasílá kupující prodávajícímu v písemné formě prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb, faxem nebo elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě (datovou zprávou prostřednictvím 

datové schránky, e-mailem). Prodávající je povinen písemnou akceptací potvrdit kupujícímu přijetí 

objednávky zaslanou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo elektronicky 

prostřednictvím veřejné datové sítě (datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, e-mailem), a to 

nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení objednávky. Dílčí kupní smlouva je uzavřena 

okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení o akceptaci objednávky prodávajícím; tímto 

okamžikem nabývá dílčí kupní smlouva účinnosti, nevyplývá-li z objednávky odkládací podmínka nebo 

nevyplývá-li jiný okamžik nabytí účinnosti z příslušného právního předpisu. Nepotvrdí-li prodávající ve 

výše sjednané lhůtě akceptaci objednávky, návrh kupujícího na uzavření dílčí kupní smlouvy není 

prodávajícím přijat a dílčí kupní smlouva není uzavřena. 

3.5. V neodkladných případech může kupující objednat od prodávajícího zboží telefonicky s tím, že následně 

zašle bez zbytečného odkladu prodávajícímu objednávku.  

 

IV. 

Realizace dodávek, nabytí vlastnického práva 

 

4.1. Místem plnění dodávky je Ústavní lékárna, Pavilon P, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 

Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10.  

4.2. Dodáním zboží se rozumí jeho převzetí kupujícím v místě plnění dodávky. Převzetí zboží potvrzuje 

kupující prodávajícímu na dodacím listě podpisem osoby oprávněné jednat jménem kupujícího nebo 

v jeho zastoupení. 

4.3. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem jeho převzetí a potvrzení 

dodacího listu kupujícím. Tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí škody na převzatém zboží. 
 

 

V.  

Ceny a platební podmínky 

 

5.1. Výše kupní ceny zboží je uvedena v ceníku prodávajícího v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této 

smlouvy, a je uvedena bez DPH. K této ceně bude připočítána a kupujícím uhrazena příslušná DPH ve 

výši stanovené právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Kupní cena je cenou zahrnující 

veškeré v době uzavření této smlouvy předpokládané i nepředpokládané náklady spojené s odevzdáním 

(dodávkou) zboží do místa plnění dle čl. IV. bod 4.l. této smlouvy, tedy veškeré náklady, které mohl 

prodávající s vynaložením veškeré odborné péče v době uzavření této smlouvy jakož i dílčích smluv 

předpokládat, tj. zejména náklady na balení, jakož i náklady na dopravu (přepravu) a pojištění do místa 

plnění, náklady vzniklé v souvislosti s manipulací se zbožím, skladováním, vyhotovením potřebné 
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dokumentace, případné clo a dovozní poplatky, ostatní správní poplatky apod. Ceny uvedené v příloze č. 1 

této smlouvy jsou platné ode dne účinnosti této smlouvy a jsou uvedeny včetně obchodní přirážky s tím, 

že ceny jsou nepřekročitelné. 

5.2. Prodávající se zavazuje i bez vyzvání kupujícího ke snížení kupní ceny zboží v případě, že dojde ke 

snížení maximální úhrady léčivých přípravků ze strany zdravotních pojišťoven. Snížení kupní ceny pak 

bude odpovídat minimálně procentuálnímu snížení maximální úhrady zaplacené zdravotními 

pojišťovnami.  
5.3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu na jeho účet kupní cenu za dodané zboží, které nebude 

vykazovat vady. Splatnost faktur činí 60 dnů ode dne jejich vystavení. 

5.4. Faktura - daňový doklad (dále jen „faktura“) musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými 

právními předpisy obsahovat tyto údaje: 

a) označení faktury a její číslo, 

b) označení smluvních stran, jejich sídla, IČO popřípadě DIČ, 

c) obsah dodávky, 

d) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 

e) celkovou fakturovanou částku a náležitosti pro účely daně z přidané hodnoty, 

f) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 

g) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu, 

h) den odeslání faktury a lhůta její splatnosti (splatnost bude určena kupujícím v objednávce), 

i) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

j) razítko a podpis odpovědné osoby. 

 

K faktuře (daňovému dokladu) musí být přiložen/y/ dodací list/y/ za fakturované zboží. 

 

5.5. V případě, že prodávajícím vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je právem 

kupujícího takovou fakturu do uplynutí doby splatnosti vrátit s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající 

podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. U opravené nebo nové faktury běží nová 

lhůta splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Vrátí-li 

kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není 

kupující v prodlení s placením. Celá doba splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené nebo nově 

vystavené faktury prodávajícího, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

5.6. Odstoupí-li kupující od této smlouvy a dílčích kupních smluv za podmínek dále sjednaných, je prodávající 

oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení ceny pouze za bezvadné, předané a kupujícím převzaté zboží 

podle dílčích kupních smluv, na základě kterých došlo k plnění ze strany prodávajícího před okamžikem, 

kdy mu bylo doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od této rámcové smlouvy nebo dílčí kupních 

smluv. 

 

VI.  

Kvalita zboží, průvodní dokumentace, záruka za jakost 

 

6.1. Prodávající na základě uzavřené dílčí kupní smlouvy odevzdává kupujícímu zboží v ujednaném množství, 

jakosti, provedení a termínu prosté všech právních vad. Prodávající je povinen předat kupujícímu společně 

s dodávkou zboží veškerou dokumentaci nutnou k převzetí a řádnému užívání zboží, kterou vyžadují 

příslušné obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6.2. Prodávající poskytuje kupujícímu na veškeré dodávané zboží záruku za jakost. 

6.3. Dodávka zboží je považována za kompletní, je-li se zbožím dodána následující průvodní dokumentace: 

Dodací list, který bude obsahovat zejména: 

 identifikační údaje prodávajícího a kupujícího, 

 evidenční číslo dodacího listu, 

 datum uskutečnění dodávky, 

 specifikaci zboží a dodané množství, 

 jednotkové ceny zboží (bez DPH, včetně DPH), 

 údaje o šarži a exspiraci zboží, 

 údaje o kódech SÚKLu, PDK kódech a úhradě pojišťovnou. 
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VII. 

 Reklamace 

7.1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v množství, jakosti a provedení podle této smlouvy a jejích 

příloh. 

7.2. Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke zboží nebudou na zboží váznout 

žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo nebo zástavní právo, nebude předmětem 

výkonu rozhodnutí v rámci soudní, správní či daňové exekuce ani součástí majetkové podstaty 

dlužníka/úpadce v insolvenčním řízení. 

7.3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží je způsobilé k užití v souladu s jeho určením a odpovídá všem 

požadavkům obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů prováděcích, a že 

je bez vad faktických i právních. 

7.4. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží po celou dobu jeho použitelnosti, která musí činit 

minimálně 30 % z celkové expirační doby zboží od dodání zboží kupujícímu, a zavazuje se neprodleně 

informovat kupujícího o případných zjištěných vadách již dodaného zboží. 

7.5. Kupující je povinen případné vady zboží písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění a uplatnit svůj požadavek na jejich odstranění. 

7.6. Má-li zboží vady jakosti, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu po vytknutí vad kupujícím dodat 

kupujícímu náhradní zboží za zboží vadné nebo vrátit kupujícímu cenu vadného zboží. Volba nároku 

náleží kupujícímu. 

7.7. Kupující je oprávněn vedle nároků z vad zboží uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním 

vadného zboží (např. nárok na náhradu škody). 

 

VIII. 

Sankční ujednání 

 

8.1 Bude-li kupující v prodlení se zaplacením ceny za dodané zboží, je prodávající oprávněn účtovat zákonný 

úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 

8.2 Bude-li prodávající v prodlení s dodáním zboží řádně a včas, má kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z finančního objemu objednávky, jíž se prodlení týká, včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

8.3 Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku kupujícího na náhradu škody, 

kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn. částka smluvní pokuty se do 

výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost prodávajícího 

splnit závazky vyplývající z této smlouvy. 

8.4 Splatnost smluvní pokuty je 60 kalendářních dnů po doručení písemného oznámení kupujícího o uplatnění 

nároku na zaplacení smluvní pokuty prodávajícímu. Kupující si vyhrazuje právo na určení způsobu 

úhrady smluvní pokuty, a to i formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce prodávajícího vůči 

kupujícímu. 

 

IX. 

 Doba trvání smlouvy a možnosti jejího ukončení 

 

9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu 2 let ode dne nabytí její účinnosti.  

9.2 Tuto smlouvu jakož a dílčí kupní smlouvy lze ukončit 

a) písemnou dohodou, 

b) písemnou výpovědí, 

c) písemným odstoupením od smlouvy. 

9.3 Tuto smlouvu a dílčí kupní smlouvy lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Podpisy smluvních 

stran musí být na téže listině. 

9.4 Výpovědí může ukončit každá smluvní strana, a to i bez udání důvodu. Výpověď lze dát písemně listinou 

zaslanou doporučeným dopisem druhé straně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo 

datovou zprávou prostřednictvím datové schránky a výpovědní doba činí 1 měsíc počínaje prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 
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V případě, že druhá smluvní strana výpověď nepřevezme či doručení výpovědi jinak zmaří, má se za to, 

že byla doručena třetí den po odevzdání výpovědi provozovateli poštovních služeb k jejímu doručení na 

poslední známou adresu smluvní strany, jíž je výpověď určena, nebo dnem doručení výpovědi datovou 

zprávou do datové schránky druhé smluvní strany. 

9.5 Odstoupit jednostranně od této smlouvy lze pouze se současným odstoupením od některé z dílčích 

kupních smluv nebo všech dílčích kupních smluv uzavřených smluvními stranami, které byly uzavřeny 

platně a jsou účinné, s účinky do budoucna pro podstatné porušení této smlouvy.  

9.6 Odstoupit od této smlouvy a všech dílčích kupních smluv může smluvní strana rovněž v případě, že v 

průběhu plnění na základě dílčích kupních smluv druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo bude-li 

proti ní zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek, nebo se druhá smluvní 

strana stane jinak platebně neschopnou.  

9.7 Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení, tak jak je sjednáno v tomto článku smlouvy, musí být 

učiněno písemně listinou zaslanou doporučeným dopisem prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb nebo datovou zprávou prostřednictvím datové schránky druhé smluvní straně, jinak je neplatné. 

Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé smluvní straně. V případě, že druhá smluvní 

strana oznámení o odstoupení od této smlouvy nebo dílčích smluv nepřevezme či doručení oznámení od 

této smlouvy nebo dílčích smluv jinak zmaří, má se za to, že oznámení o odstoupení bylo doručeno třetí 

den po odevzdání výpovědi provozovateli poštovních služeb k jejímu doručení na poslední známou adresu 

smluvní strany, jíž je výpověď určena, nebo dnem doručení oznámení o odstoupení datovou zprávou do 

datové schránky druhé smluvní strany. 

9.8 Odstoupením od této smlouvy a jednotlivých nebo všech dílčích kupních smluv nejsou dotčena práva 

kupujícího na zaplacení smluvní pokuty prodávajícím, práva kupujícího na náhradu škody vzniklé 

z porušení povinností prodávajícím, ani ujednání, která vzhledem ke své povaze zavazují smluvní strany i 

po odstoupení.  

 

X.  

Závěrečná ustanovení 

 

10.1 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 

smluvních stan vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1740, 

§ 1757 odst. 2, odst. 3, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku. 

10.2 Prodávající se zavazuje bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího nepostoupit ani 

nepřevést jakákoliv práva či povinnosti zejména pohledávky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu či 

osoby. 

10.3 Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešit smírně 

dohodou. Pokud by taková dohoda nebyla možná, budou všechny spory z této smlouvy vzniklé a vzniklé 

v souvislosti s touto smlouvou řešit v řízení u věcně a místně příslušného soudu České republiky, přičemž 

smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro případné řešení sporů bude soud příslušný 

podle sídla kupujícího. 

10.4 Smluvní strany se zavazují, že údaje vyplývající z předmětu plnění této smlouvy neposkytnou třetí straně, 

s výjimkou kontrolních orgánů, zpracovatelů účetnictví smluvních stran a auditorů nebo nestanoví-li tak 

právní předpis. 

10.5 Dnem podpisu této smlouvy se ruší veškerá předchozí ujednání a dohody týkající se předmětu této 

smlouvy mezi smluvními stranami, pokud byly uzavřeny. 

10.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tuto smlouvu uveřejní v registru smluv kupující. 

10.7 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit jen ve formě písemných dodatků postupně číslovaných, jež 

podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Prodávající se zavazuje bez předchozího výslovného 

písemného souhlasu kupujícího nepostoupit ani nepřevést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této 

smlouvy na třetí osobu či osoby. 

10.8 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, 

netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se tímto 

zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé smluvní strany jakékoli takové 

neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a 

má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. 
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10.9 Na práva a povinnosti v této smlouvě sjednané se použijí ustanovení občanského zákoníku.  

10.10 Nedílnou součástí této smlouvy je přílohy č. 1: Seznam zboží – ceník. 

10.11 Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních majících shodnou platnost originálu, 

přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

10.12 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a souhlasí s ním, smlouvu sjednávají podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

 

 

V Brně dne:   09.03.2020     V Praze dne: 27.3.2020 

 

 

Prodávající:      Kupující: 

 

 

 

 

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

                    Avenier a.s.                                                  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

     PharmDr. Vladimír Pechmann                               Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA 

         manažer procesů a kvality                                                                     ředitel                                                                            

 na základě plné moci                  
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Příloha č. 1: Seznam zboží - ceník 

 

ATC Název  Léková forma Balení (MJ) 
kód 

SUKL 

Cena za MJ v Kč 

 bez DPH 

J07BC02 
VAQTA ADULT  

50U/ML INJ SUS ISP 1X1ML+1SJ 

Injekční suspenze 
v předplněné 

injekční stříkačce 
1X1ML+1SJ 0186234 685,00 

J07BC02 
VAQTA PEDIATRIC/ADOLESCENT 

25U/0,5ML INJ SUS ISP 

1X0,5ML+2SJ 

Injekční suspenze 
v předplněné 

injekční stříkačce 
1X0,5ML+2SJ 0186238 670,00 

      

      

      

 

 

 

 
 

 

 


