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Kupní smlouva 
uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Ev.č. VZ20052 

uzavřená mezi: 

Název:  DeVerit s.r.o 
Sídlo:  Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 
Zastoupená:  Michalem Vithou, jednatelem 
IČO:   06833454 
DIČ:  CZ06833454 
Bankovní spojení:  Equa bank, a.s. 
Číslo účtu:    1025396771/6100  

(dále jen „prodávající“) 

a 

Název:  Ústav hematologie a krevní transfuze, 
Sídlo:  U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 
Zastoupená:  prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA., ředitel, 

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: prof. MUDr. Petrem Cetkovským, Ph.D., MBA, ředitelem 

Oprávněná osoba ve věcech tech.:   
IČ:  00023736 
DIČ:   CZ00023736  
Bankovní spojení:   Česká národní banka 
Číslo účtu:  31438021/0710 

(dále jen „kupující“ či „uživatel“) 

společně též „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním a 
smyslem zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto: 

kupní smlouvu 

(dále jen „Smlouva“) 
 
Kupující je příjemcem dotace na projekt „Pokročilý imunomonitoring a imunoterapie u hematologických 
a hematoonkologických pacientů“, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007428 který 
je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.04.2020 (dále jen „Nabídka“) 
podaná ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: „Pracovní stanice pro vyhodnocování 
cytometrických dat II.“, ev.č.VZ20052 (dále jen „Veřejná zakázka). Účelem této smlouvy je úprava 
práv a povinností smluvních stran při zajištění dodávky zboží na základě podmínek a zadávací 
dokumentace výběrového řízení Veřejné zakázky. Mezi kupujícím jako zadavatelem této veřejné 
zakázky a prodávajícím jako vybraným účastníkem Veřejné zakázky uzavřena tato smlouva. V případě 
interpretačních různic smluvních stran vyplývajících z této smlouvy se smluvní strany dohodly, že bude 
při interpretaci smlouvy užito zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Nabídka zhotovitele a 
Zadávací dokumentace veřejné zakázky tvoří nikoliv nedílnou součást této smlouvy jako její přílohy 
č. C a č. D.  

xxxxx
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Čl. I. 
Předmět plnění 

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu zboží odpovídající technické specifikaci, 
která je přílohou č. B této smlouvy (dále jen „zboží“ či „předmět plnění“). 

2. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit za ně kupní cenu dle čl. II této smlouvy. 
3. Prodávající a kupující se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy 

prostřednictvím těchto adres: 
Kontaktní e-mail prodávajícího:  
Kontaktní e-mail kupujícího:  

Čl. II. 
Cena 

Závazná kupní cena zboží dodávaného dle této smlouvy činí: 

 Celková cena bez DPH činí:  105 240 Kč 

 Sazba DPH 21 % činí: 22 100 Kč 

 Celková cena včetně DPH činí: 127 340 Kč 

a je vytvořena na základě položkového rozpočtu, který je přílohou č. A této smlouvy. Uvedená cena je 
úplná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění dle této smlouvy a je cenou 
maximální a nepřekročitelnou.  

Čl. III. 
Místo a doba plnění 

1. Místem plnění je Oddělení imunologie ÚHKT, budova E, ÚHKT. Prodávající se zavazuje předat 
zboží kupujícímu formou písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními 
stranami, to vše v prvotřídní jakosti a provedení a ve sjednaném množství, ve stavu odpovídajícím 
této smlouvě, zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, právním předpisům a technickým normám, 
a to do 4 týdnů od uzavření této smlouvy. 

2. Doprava, clo, manipulační poplatky, návod k obsluze (v tištěné i elektronické formě) v českém 
jazyce a veškeré další doklady potřebné k užívání zboží, instalace předmětu plnění v místě plnění 
a zaškolení obsluhy v souladu s návodem k použití jsou zahrnuty v ceně zboží. 

3. Okamžikem převzetí zboží kupujícím (jeho pověřenými pracovníky) se zboží stává vlastnictvím 
kupujícího. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením § 2082 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž za rozhodný okamžik se považuje převzetí zboží 
kupujícím dle tohoto článku. 

4. Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen nahlásit kupujícímu na kontaktní e-mail nejméně 
5 pracovních dnů předem. Přesný termín dodání zboží bude následně potvrzen a odsouhlasen 
kupujícím. 

5. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud zboží bylo: 

− řádně předáno, včetně příslušné dokumentace, 

− protokolárně převzato kupujícím v místě jeho sídla formou zápisu o předání a převzetí. 
6. Zápis o předání a převzetí zboží, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti: 

− označení dodacího listu – zápisu o předání a převzetí zboží, 

− název a sídlo prodávajícího a kupujícího, 

xxxxx
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− označení kupní smlouvy, 

− označení dodaného zboží včetně výrobního čísla (pokud je výrobní číslo uvedeno), 

− datum dodání, 

− instalační protokol s potvrzením že přístroj je plně funkční a schopný správného provozu, 

− seznam předaných dokladů, 
7. Prodávající se zavazuje ke všem výrobkům a zboží dodávaným v rámci předmětu plnění dodat a 

doložit: 

− platná prohlášení o shodě nebo jejich kopie, vydaná dle evropské či národní legislativy, 

− všechny dodávané výrobky musí být opatřeny prohlášením o shodě či prohlášením o 
vlastnostech ve smyslu příslušných právních předpisů, 

− osvědčení, certifikáty a atesty, které jsou vydávány k tomu oprávněnými osobami pro jednotlivé 
specifické druhy výrobků dle zvláštních předpisů, 

− návody k obsluze a uživatelské dokumentace, včetně manuálu pro software, v českém jazyce 
(v tištěné i elektronické podobě v rozsahu shodném s originálním návodem), 

− příslušenství nutné pro funkci a ověřování stavu zařízení, 

− potvrzený záruční list, 

− protokol o instalaci a plné funkčnosti přístroje 
− veškeré další podklady potřebné k užívání zboží. 
−  

8. Pokud se při převzetí zboží vyskytnou vady nebránící užívání, je kupující oprávněn v předávacím 
protokolu písemně určit lhůtu k odstranění takto vytknutých vad, při následném převzetí zboží bez 
jakýchkoli vad bude zboží předáno kupujícímu prostřednictvím uživatele opět na základě 
závěrečného písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. 

9. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li při předání a převzetí zboží zjištěny vady a/nebo 
nedodělky bránící užívání zboží, je prodávající povinen vady a/nebo nedodělky bez zbytečného 
odkladu odstranit a vyzvat kupujícího prostřednictvím uživatele k novému předání a převzetí zboží. 
Kupující není povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu, dokud nebudou vady a/nebo nedodělky 
bránící užívání odstraněny. V případě, že i nadále bude zboží obsahovat vady a/nebo nedodělky 
bránící užívání zboží, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

10. Součástí předávacího protokolu bude uvedení charakteristiky zboží, soupis dokladů předávaných 
se zbožím a soupis vad zboží. Protokol o předání a převzetí zboží smlouvy bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Dodací list a protokol o 
předání a instalaci přístroje je oprávněn podepsat za kupujícího pouze zástupce ve věcech 
technických. Protokoly podepsané jiným personálem nebudou akceptovány. 

11. Zástupce prodávajícího ve věcech technických:  michal.vitha@deverit.cz 
Zástupce kupujícího ve věcech technických: bude doplněno před podpisem smlouvy. 

12. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo a nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na 
kupujícího dnem protokolárního převzetí předmětu plnění prostého jakýchkoli vad a/nebo 
nedodělků, tj. v ujednaném množství, jakosti a provedení odpovídající této smlouvě. 

13. Kupující je povinen zajistit podmínky pro instalaci zboží. Pokud tak kupující neučiní, není prodávající 
v prodlení s dodávkou zboží. 

Čl. IV. 
Platební podmínky 

1. Kupující neposkytuje zálohy. 
2. Veškeré platby, které mají být dle této smlouvy učiněny, budou provedeny v české měně, na 

základě prodávajícím vystaveného řádného daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od 
doručení kupujícímu. 
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3. Doručení faktury provede prodávající osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. 
Kupující akceptuje faktury pouze v listinné podobě. 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje: 

− označení plátce, 

− předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 

− odkaz na smlouvu, 

− zápis o předání a převzetí zboží dle čl. III, odst. 6. 
5. Nebude-li faktura obsahovat správné údaje, či bude neúplná nebo bude-li chybně vyúčtována cena, 

je kupující oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez 
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí kupující důvod vrácení. Druhá smluvní 
strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu druhé smluvní 
straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury. 

6. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude k fakturované částce připočtena v zákonné výši platné v době 
vystavení daňového dokladu.  

7. Smluvní strany se dále dohodly, že změna kupní ceny stanovené dle této smlouvy je možná pouze 
z důvodu změny rozsahu dodání zboží. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke změně kupní ceny 
z důvodu změny dodání zboží, bude postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání 
veřejných zakázek v platném znění. 

8. Platby dle tohoto článku se kupující zavazuje poskytnout prodávajícímu bezhotovostně na účet 
prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na faktuře zaslané prodávajícím 

9. Povinnost kupujícího zaplatit je splněna dnem odepsání z účtu kupujícího. V případě opožděné 
platby je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení. 

10. Kupující je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže 
prodávající neplní kterýkoliv termín stanovený v této smlouvě nebo pokud je prodlení s plněním 
jakéhokoliv závazku vůči kupujícímu podle této smlouvy.  

11. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti všech dosud neuhrazených faktur a lhůta 
splatnosti počíná znovu běžet dnem následujícím po splnění závazků prodávajícího. 

12. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po splnění předmětu dodávky dle čl. III. odst. 7 této 
smlouvy. 

13. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je prodávající, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 
povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat kupujícího o tom, že se stal nespolehlivým 
plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v 
průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od dodavatele či na základě 
vlastního šetření zjistí, že se prodávající stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o 
DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že kupující uhradí za prodávajícího, daň z přidané hodnoty 
z takového zdanitelného plnění, dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. 
Zaplacení částky ve výši daně kupujícím správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními 
stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si 
v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací 
požadovaných zákonem o DPH. Prodávající současně souhlasí s tím, že je povinen kupujícímu 
nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. 
Smluvní strany se dohodly, že kupující bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný 
a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 
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Čl. V. 
Záruky 

1. Prodávající je povinen dodat zboží v ujednaném množství, kvalitě, jakosti a s vlastnostmi 
požadovanými kupujícím a uvedenými v zadávací dokumentaci vyhotovené v rámci Veřejné 
zakázky. 

2. Prodávající je povinen předložit kupujícímu prostřednictvím uživatele veškeré doklady, které se ke 
zboží vztahují, tzn. zejména prohlášení o shodě, atesty a další dokumenty prokazující, že veškeré 
prodávajícím dodávané zboží splňuje zákonné požadavky. a to ke dni podpisu této smlouvy. 
Prodávající je dle této smlouvy dále povinen řádně vyhotovit či provést zkoušky či revize, je-li jejich 
provedení třeba, a protokoly o provedených zkouškách či revizích předat kupujícímu 
prostřednictvím uživatele spolu s předávacím protokolem. 

3. Předání a převzetí zboží smluvními stranami se uskuteční protokolárně, po úspěšně absolvovaném 
funkčním předvedení zařízení. Kupující prostřednictvím uživatele má právo zboží nepřevzít, pokud 
se projeví pochybnosti o splnění některého z požadavků uvedených zadávací dokumentaci. 

4. Prodávající je povinen předat kupujícímu prostřednictvím uživatele originální zákaznickou 
dokumentaci výrobce dodaného zboží, která bude rovněž obsahovat návod pro obsluhu v českém 
jazyce (v rozsahu shodném s originálním návodem) v tištěné i elektronické podobě na CD. Pokud 
není v návodu pro obsluhu uveden vhodný způsob čištění, desinfekce a sterilizace dodaných 
zařízení, zavazuje se prodávající kupujícímu prostřednictvím uživatele předat zvláštní přílohu 
k návodu k obsluze, ve které budou tyto informace uvedeny. 

5. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu prostřednictvím uživatele veškeré škody, které by svojí 
činností či činností jiných právnických či fyzických osob užitých ke své činnosti na základě 
kteréhokoli právního titulu způsobil kupujícímu prostřednictvím uživatele či třetím subjektům, ať již 
úmyslně či z nedbalosti. 

6. Prodávající prohlašuje, že na plnění dle této smlouvy (tj. na veškeré dodané zboží včetně jeho 
instalace) poskytuje kupujícímu záruku 5 let (min. 5 let) ode dne převzetí zařízení a prodávající není 
oprávněn její délku zkrátit. Záruka dle tohoto článku počíná běžet ode dne podpisu předání zboží 
prostého jakýchkoli vad a nedodělků, tj. v množství, jakosti a provedení ujednaném touto smlouvou. 
Tuto skutečnost, tj. předání zboží v množství, jakosti a provedení ujednaném touto smlouvou a 
počátek běhu záruční doby, bude osvědčovat předávací protokol podepsaný oběma Smluvními 
stranami, popř. jejich oprávněnými zástupci. 

7. Pokud se na zboží vyskytne v záruční době jakákoliv vada, zavazuje se prodávající tuto vadu 
bezúplatně odstranit, nebude-li kupující požadovat náhradní zboží za zboží vadné. Prodávající je 
povinen o jakékoli reklamaci zboží sepsat záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data 
reklamace, charakter reklamované vady, způsob vyřízení reklamace, lhůta vyřízení reklamace, 
podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců. 

8. Smluvní strany se dohodly, že po dobu, po kterou kupující prostřednictvím uživatele nebude moci 
zboží či jakoukoli jeho část z důvodu vad užívat, záruční doba stanovená neběží. 

9. Prodávající prohlašuje, že je schopen poskytnout kupujícímu pozáruční servis a náhradní díly na 
dodané přístroje po dobu min. 8 let od ukončení jejich výroby v případě, že bude k tomuto 
pozáručnímu servisu kupujícím vyzván.  

10. Prodávající, případně třetí strana, jako např. výrobce nebo servisní organizace, jako subdodavatel 
prodávajícího, na základě dohody a smlouvy s prodávajícím (dále v tomto článku jen jako 
„prodávající“), se zavazuje po celou dobu trvání záruky zajišťovat bezplatný servis zboží.  

11. Záruční servis zajišťovaný prodávajícím zahrnuje zejména prohlídky a údržbu dodaného zboží, 
odstraňování zjištěných vad včetně zajištění dodání náhradních dílů k dodanému zboží: 

12. Prodávající se zavazuje zajišťovat servis osobami k tomu odborně způsobilými (dále jen „servisní 
technici“), a to za podmínek stanovených níže v tomto článku: 

− Prodávající zajistí reakční dobu servisu v rozsahu 8(hodin) x 5(pracovních dnů) a výjezd 
servisního technika na místo plnění maximálně do 24 hodin od nahlášení závady, přičemž vada 
předmětu plnění musí být odstraněna nejpozději následující pracovní den od nahlášení vady. 
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− V případě, že nebude lokální technik prodávajícího schopný závadu vyřešit, zavazuje se 
prodávající zajistit servisní zásah technikem výrobce předmětu plnění, s cílenou dobou zásahu 
na místě plnění do 5 pracovních dnů. 

− Opravy se budou provádět na místě instalace zařízení u uživatele. 

− Smluvní strany se dohodly, že za prokazatelné oznámení závady se považuje zejména 
písemné oznámení kupujícího: 

− prostřednictvím uživatele o závadě odeslané na adresu DeVerit s.r.o., Holečkova 103/31, 150 
00 Praha 5, nebo emailová zpráva oznamující závadu zaslaná na emailovou adresu 
info@deverit.cz, či datová zpráva, zaslaná do datové schránky prodávajícího sii2qdv 

− Pro telefonické ověření doručení zprávy uživatelem uvádíme telefonní číslo: 724 184 339 

− Servis bude vykonáván servisními techniky ze servisního střediska prodávajícího, přičemž 
veškerá písemná, telefonická či osobní komunikace bude vedena v českém jazyce. 

− Změnu servisního střediska či kontaktních údajů se prodávající zavazuje kupujícímu 
prostřednictvím uživatele bez zbytečného odkladu oznámit. 

− Veškeré cestovní náklady, náklad na materiál a veškeré další náklady, které prodávajícímu 
vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši prodávající. 

− Prodávající je při zajišťování servisních prací povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy 
o bezpečnosti práce, ochraně zdraví, požární prevenci a protipožární ochraně a hygienické 
předpisy. 

− Prodávající se zavazuje při své činnosti dodržovat platné ČSN normy. 

− Prodávající je oprávněn pověřit prováděním servisních prací odborně způsobilou třetí osobu, 
odpovídá však kupujícímu prostřednictvím uživatele jako by servisní práce a s tím související 
činnosti provedl sám. 

− Prodávající plně odpovídá za škody, které způsobí svou činností kupujícímu a/nebo činností 
svých pracovníků a/nebo činností třetí osoby, kterou pověří prováděním servisních prací.  

13. Kupující prostřednictvím uživatele se zavazuje za účelem provedení servisní prohlídky a/nebo 
opravy umožnit servisním technikům přístup do předmětných prostor. 

14. Po skončení záruční doby bude na servisní práci poskytována záruka 6 měsíců a na náhradní díly 
12 měsíců. 

Čl. VI. 
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. Ocitne-li se prodávající v prodlení s plněním podle této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu: 

− za každý, byť započatý kalendářní den prodlení se splněním dodávky dle této smlouvy smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny plnění dle čl. II této smlouvy, 

− za každý, byť započatý den prodlení s nastoupením k odstraňování vad v záruční době ve výši 
1000 Kč,  

− za každý započatý kalendářní den, o který bude překročena lhůta k odstranění vady od 
nastoupení k jejich odstranění ve výši 1000 Kč. Bude-li tato lhůta překročena z důvodů, které 
prodávající nezavinil, je kupující oprávněn smluvní pokutu prominout na základě písemné 
žádosti prodávajícího. 

2. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody zvlášť a v plné výši. 
Smluvní strany si vylučuji použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 

3. Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve 
výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou kupní ceny. 
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Čl. VII. 
Prohlášení prodávajícího 

1. Prodávající prohlašuje, že prodejem předmětu koupě neporušuje průmyslová práva ani jiná práva 
třetích osob z duševního vlastnictví. Prodávající rovněž prohlašuje, že předmět koupě je v jeho 
výlučném vlastnictví. Prodávající dále prohlašuje, že kupující držením a provozováním předmětu 
koupě na území České republiky nezasáhne do práv třetích osob vyplývajících z průmyslových práv 
či jiných práv z duševního vlastnictví. 

2. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě splňuje veškeré požadavky kladené právním řádem 
Evropských společenství či EU a České republiky na předmět plnění popsaný v této smlouvě. 

3. Prodávající prohlašuje, že zboží bude mít smluvené vlastnosti, a to zejména vlastnosti uvedené v 
technické specifikaci předmětu plnění, jež tvoří Přílohu č. B této smlouvy. 

4. Prodávající prohlašuje, že veškeré dodané přístroje, zařízení a vybavení je nové, nikdy předtím 
nepoužité, prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech. 

5. Prodávající prohlašuje, že je výrobcem dodaného zboží nebo je výrobcem dodaného zboží pověřen 
k jeho distribuci a servisu, a zavazuje se, že zboží je schváleno k užívání na území České republiky 
a za tímto účelem při předání dle této smlouvy předá kupujícímu všechny potřebné doklady. 

6. Prodávající prohlašuje, že má uzavřenu: 
pojistnou smlouvu č. 20813277-55 u Česká pojišťovna a.s., 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě, a že 
tato smlouva kryje škody způsobené prodávajícím min. ve výši 200 000 Kč za každý jednotlivý 
případ. Prodávající je povinen být po celou dobu spolupráce s kupujícím řádně pojištěn a zavazuje 
se bez zbytečného odkladu pojistnou smlouvu osvědčující pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou prodávajícím třetí osobě kupujícímu na jeho vyzvání kdykoliv předložit. 

7. Prodávající dále prohlašuje, že není ke dni podpisu této smlouvy subjektem insolvenčního, 
vyrovnávacího nebo podobného, zejména exekučního řízení ani mu nejsou známy žádné 
skutečnosti o tom, že by takovéto řízení mohlo být zahájeno ze strany třetí osoby vůči 
prodávajícímu. 

8. Prodávající prohlašuje, že je (nebo se nejpozději ke dni předání zboží stane) výlučným vlastníkem 
zboží a že na tomto zboží neváznou jakákoli práva třetích osob a že těmito právy třetích osob 
nebude zboží zatíženo ke dni předání. 

Čl. VIII. 
Ostatní ujednání 

1. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud prodávající není schopen dodat zboží dle této 
smlouvy ani v náhradní lhůtě, která se sjednává v délce 5 pracovních dní ode dne, kdy mělo zboží 
být dodáno. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud prodávající nezajistí plnění 
záručních podmínek dle čl. V této smlouvy ani v náhradní lhůtě, která se sjednává v délce 5 
pracovních dní ode dne, kdy měl být proveden nástup na opravu nebo poskytnuto náhradní plnění. 

2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud kupující je v prodlení s úhradou bezvadné 
dodávky o více než 15 pracovních dnů. 

3. Prodávající není oprávněn postoupit třetí osobě žádné pohledávky za kupujícím bez jeho 
předchozího souhlasu, ani tuto smlouvu jako celek.  

4. Prodávající není oprávněn podmínit svou nabídku protinabídkou – typicky vlastními obchodními 
podmínkami. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě není taková protinabídka pro 
platnost a účinnost této kupní smlouvy relevantní a nebude k ní smluvními stranami přihlíženo. 

5. Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně kupní smlouvy a 
výsledků zadávacího řízení na internetových stránkách kupujícího nebo jiným způsobem, určeným 
kupujícímu, jako přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví.  
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6. Prodávající prohlašuje, že kontaktní osoby prodávajícího, které nejsou statutárními zástupci, 
vyslovily souhlas se zveřejněním svých údajů, které jsou obsaženy v této smlouvě. 

7. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského 
zákoníku. Smluvní strany se zavazují, že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, jakož i 
smlouvu samotnou, nepostoupí na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany. 

8. Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky smírnou cestou. V případě soudního sporu 
ujednávají v souladu s § 89a občanského soudního řádu, zákon č. 99/1963 Sb., místní příslušnost 
obecného soudu kupujícího. 

9. Tuto smlouvu lze změnit či doplnit pouze písemnou formou dodatku, podepsaného oběma 
smluvními stranami. 

10. Smluvní strany se zavazují vzájemně se a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, 
které mohou mít vliv na plnění dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou součinnost k plnění 
této smlouvy. 

11. Smluvní strany sjednávají, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny podle platné 
právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. 

12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž prodávající 
obdrží dva výtisky a kupující obdrží dva výtisky. 

13. Obsah této smlouvy je možné měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci 
smluvních stran. Součástí této smlouvy jsou veškeré přílohy uvedené v textu této smlouvy či v textu 
případných Dodatků k této smlouvě. 

14. Tato smlouva se řídí právem České republiky a byla uzavřena v souladu s ustanovením § 2079 a 
následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

15. Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se 
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud 
z povahy ustanovení nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit. 
Smluvní strany se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, 
které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. 

16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v 
tísni za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, 
že tuto smlouvu pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a 
na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

17. Prodávající bere na vědomí, že kupující při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající z 
pravidel financování stanovených v podmínkách programů pro příslušnou výzvu OPVVV a 
povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů. Tyto povinnosti je povinen přenést i na zhotovitele. Prodávající se zavazuje 
poskytnout kupujícímu na vlastní náklady veškeré doklady související s realizací této smlouvy a 
veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena, které si vyžádají kontrolní orgány, a 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

18. Prodávající je povinen po dobu deseti let od finančního ukončení projektu uchovávat originál 
smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů 
souvisejících s realizací veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena, a poskytovat 
požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace zaměstnancům pověřených orgánů: Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy. 

19. Prodávající je povinen umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění smlouvy po dobu 
trvání realizace projektu a dále po dobu 10 let po ukončení realizace projektu. 

20. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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Součástí této smlouvy jsou: 

Příloha č. A – Položkový rozpočet 
Příloha č. B – Technická specifikace předmětu plnění 
 
 
 

V Praze dne ……………………………….  V Praze dne …………………………….. 

 Prodávající  Kupující 
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