
Rámcová smlouva kupní 
zdravotnický materiál  

 
 
Horská služba ČR, o.p.s. 
543 51 Špindlerův Mlýn 260 
IČO: 27467759, DIČ: CZ27467759 
zapsaná ve veřejném rejstříku KS v Hradci Králové, sp. zn. O 113 
zastoupená: Patrik Jakl, ředitel  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
č. ú.: 171922771/0600  
(dále jen jako „kupující“)   
na straně jedné   
 
a 
 
ASKER s.r.o. 
se sídlem: Říční 102, 541 01 Trutnov 
IČO: 25988441, DIČ: CZ25988441  
Zapsána v OR vedeném KS v Hradci Králové sp. zn. C 18759    
zastoupena: Alešem Javůrkem  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 2913796399/0800 
(dále jen „prodávající“) 
na straně druhé  
 
 

Preambule 
Horská služba ČR, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která v souladu s ust. § 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je veřejným zadavatelem a 
tato rámcová kupní smlouva se uzavírá na základě výsledků průzkumu trhu na zakázku malého rozsahu dle ust. 
§ 27 zákona. 
     

I. 
Předmět smlouvy  

1. Předmětem této Rámcové kupní smlouvy je vymezení podmínek, na jejichž základě budou mezi smluvními 
stranami uzavírány dílčí objednávky na dodávky, dle kterých se prodávající zaváže dodat kupujícímu 
zdravotnický materiál (dále jen „zboží“) a kupující se zaváže za jeho dodání zaplatit kupní cenu, která byla 
součástí nabídky veřejné soutěže a je přílohou č. 1 smlouvy (dále jen „kupní cena“).  

2. Prodávající touto smlouvou prohlašuje, že zboží, které dodá bude s expirací delší než jeden rok od data 
objednání kupujícím, zboží bude nepoužívané a bude odpovídat platným předpisům.  
 

II. 
Dílčí objednávky 

1. Dílčí objednávky budou mezi smluvními stranami uzavírány výhradně v souladu s podmínkami této Rámcové 
smlouvy. 

2. Dílčí objednávky budou dodávány do jednotlivých oblastí (příloha č. 2 smlouvy) na základě písemné 
objednávky náčelníků oblastí (zástupci kupujícího), adresované prodávajícímu na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, a to v návaznosti na  konkrétní potřeby kupujícího. 

3. Dílčí objednávky budou obsahovat konkrétní druh a množství požadovaného zboží, popř. další požadavek, 
dosud smluvně neupravený.  

4. Prodávající  buď takovou objednávku přijme, t.j. potvrdí kupujícímu zástupci, nebo navrhne její změnu a 
zašle ji k odsouhlasení, a to až do dosažení úplné shody ve všech bodech. 

5. Prodávající nezaručuje kratší termín dodání než 7 dnů po dosažení dohody u konkrétní objednávky. 
 



III. 
Dodací podmínky 

Smluvní strany se dohodly, že předmětné objednávky budou dodávány přímo do sídla oblastí kupujícího dle 
dílčích objednávek. 
 

IV. 
Platební podmínky 

1. Kupující se zavazuje, že za dodání každé dílčí objednávky, uhradí prodávajícímu kupní cenu, do 15 dnů od 
doručení faktury elektronickou cestou na adresu fakturace@hscr.cz .  

2. Kupní cena je nejvyšší přípustná, nepřekročitelná a zahrnují veškeré náklady prodávajícího spojené 
s dodáním jednotlivých objednávek do požadovaného místa dodání. 

3. Faktury vystavené prodávajícím musí vždy splňovat zákonné náležitosti daňového dokladu. Zároveň bude na 
faktuře uvedena oblast, která vytvořila objednávku. Nebude-li faktura splňovat výše požadované náležitosti, 
je kupující oprávněn ji prodávajícímu vrátit s tím, že prodávající je povinen vystavit novou fakturu s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není kupující v prodlení s úhradou faktury. 

4. Kupující je oprávněn pozastavit úhradu jakékoli platby ve prospěch prodávajícího, pokud je prodávající 
v prodlení s plněním jakéhokoliv objednávky vůči kupujícímu dle této či dílčí objednávky. 

5. Povinnost kupujícího zaplatit cenu dodávky dle dílčí objednávky bude splněna dnem odepsání fakturované 
částky z bankovního účtu kupujícího. 

6. Prodávající se zavazuje, že nepostoupí žádnou pohledávku vůči kupujícímu vzniklou na základě této smlouvy 
či dílčí objednávky třetí osobě. 

 
V. 

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace, povinnost mlčenlivosti  

1. Prodávající garantuje záruku za jakost dodávaného zboží po dobu 24 měsíců. 
2. Reklamace vad zboží dodaných na základě dílčích objednávek vzniklých v záruční době uplatní kupující 

písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Prodávající se zavazuje vyjádřit se 
k uplatněné reklamaci kupujícího  nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne, co mu byla doručena. 

3. Záruční doba zboží dodaného na základě dílčí objednávky se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění 
reklamace a končící dnem odstranění vady. V případě, že se prodávající  k reklamované vadě nevyjádří, má 
se za to, že reklamaci uznává. 

4. Prodávající se zavazuje odstraňování reklamovaných vad v technicky nejbližším možném termínu provést, 
nejpozději však do 10-ti dnů ode dne, co mu byla doručena písemná reklamace kupujícího, nedohodnou–li 
se smluvní strany jinak. Neodstraní-li prodávající kupujícím reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené touto 
smlouvou, popř. ve lhůtě jiné, na které se smluvní strany písemně dohodly, zavazuje se prodávající uhradit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení s odstraněním reklamované 
vady. 

5. Prodávající je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady zboží 
poskytnutého dle dílčí objednávky a nedostatky takového zboží odstranit. V případě, že prodávající řádně a 
včas reklamovanou závadu v dohodnutém termínu neodstraní, je kupující oprávněn nechat závadu odstranit 
na náklady prodávající. 

6. Smluvní strany se zavazují k povinnosti zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se druhé 
smluvní strany, které se dozvěděly či se v budoucnu dozví v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti 
s uzavíráním dílčích objednávek a které nejsou obecně známé. Informacemi dle předchozí věty jsou 
jakékoliv materiály označené jako důvěrné nebo utajované nebo které jsou takového charakteru, že mohou 
v případě zveřejnění přivodit druhé smluvní straně újmu bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, 
obchodních či jiných informací (dále jen „důvěrné informace“). Údaje, které mají povahu obchodních 
informací jsou chráněny i po ukončení platnosti této smlouvy.  

7. Žádná ze smluvních stran nepoužije ani neumožní použití nebo zpřístupnění důvěrných informací třetí 
straně bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany. 

8. Smluvní strany se zavazují zajistit utajování důvěrných informací též všemi svými zaměstnanci a 
subdodavateli.  

9. Závazek mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy se nevztahuje na: 
- informace, které smluvní strany zveřejní dle právních předpisů, 
- informace obecně známé, 
- informace poskytnuté třetí osobě z důvodu plnění zákonné povinnosti. 

mailto:fakturace@hscr.cz


10. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je prodávající povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané v této smlouvě, náhrada vzniklé škody či jiné 
peněžité nároky smluvních stran jsou splatné v den následující po doručení jejich vyúčtování smluvní straně, 
které vznikla povinnost je hradit. 

 
VI. 

Doba trvání smlouvy a způsob jejího ukončení 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 48 měsíců ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními 

stranami. 
2. Kupující i prodávající je oprávněn tuto smlouvu ukončit písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta je 

jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď 
prodávajícímu nebo kupujícímu doručena. 

3. Tato smlouva může být rovněž ukončena písemnou dohodou smluvních stran.  
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ve všem, co není v této smlouvě výslovně dohodnuto, se strany ve vzájemných vztazích řídí platnými 
právními předpisy. 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplněna pouze písemným vzájemně odsouhlaseným dodatkem. 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží kupující a jeden 

prodávající. 
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
5. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu 
v registru smluv uveřejní Horská služba ČR, o.p.s.  

6. Smluvní strany předem prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a 
z jejich výslovné, vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost 
této smlouvy potvrzují svými podpisy. 

 
 
V Trutnově dne 19.2.2020     V Praze dne 17.2.2020 
 
 
 
...............................................                           ................................................. 
  ASKER s.r.o.              Horská služba ČR, o.p.s.  
 
 
 
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1: ceník zdravotnického materiálu 
Příloha č. 2: kontakty na oblasti Horské služby ČR    


