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Obchodní firma:
IČO:
DIČ:
Sídlem:
Zastoupena:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Sp. zn.:
Datová schránka:

Oldřich Čech, jednatel

Citibank, a.s.
2052340102/2600
C 50253 vedená u Městského soudu v Praze
tf9c5va

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Kontaktní osoba ve věcech smlouvy:
dále jen jako „půjčitel“

a
Název:
IČO:
DIČ:
Sídlem:
Zastoupena:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:

Nemocnice Na Homolce
00023884
CZ00023884
Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – Motol
náměstek léčebné a preventivní péče
Česká národní banka
17734051/0710
jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Kontaktní

osoba

ve

věcech

smlouvy:

dále jen jako „vypůjčitel“
společně též jako „smluvní strany“ nebo „strany“
uzavírají v souladu s ustanovením § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto

SMLOUVU O VÝPŮJČCE
(dále také „smlouva“)
Smlouva se uzavírá jako smlouva spojená s rámcovou dohodou na dodávky Páteřních implantátů pro
neurochirurgii – část 5 ze dne 18.12.2020 (dále jen „rámcová dohoda“), k jejichž aplikaci je nezbytné
vybavení vypůjčené na základě smlouvy.
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I. Postavení smluvních stran
1.

Půjčitel je fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo právnickou osobou obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku. Aktuální výpis půjčitele z veřejného rejstříku
tvoří přílohu č. 1 smlouvy. Půjčitel prohlašuje, že výpis je aktuální a veškeré údaje v něm obsažené
odpovídají skutečnému stavu. Půjčitel prohlašuje, že je oprávněn k plnění předmětu smlouvy.

2.

Vypůjčitel je státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České
republiky, zřízená rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, čj.: OP-054.25.11.90, ve
znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod čj.: MZDR 2610/2020-2/
OPR ze dne 4. 5. 2020.
II. Předmět a účel smlouvy

1.

Účelem smlouvy je bezplatné poskytnutí movitých věcí půjčitelem k bezplatnému dočasnému užívání
vypůjčiteli a vznik práva vypůjčitele věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat v souladu s podmínkami
ve smlouvě dále uvedenými.

2.

Předmětem smlouvy je bezplatná výpůjčka následujících movitých věci: viz příloha č. 2
a) Kompletní instrumentační set pro Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci hrudní a bederní
páteře zadním přístupem k provedení korekčních a stabilizačních manévrů, základní
a to včetně příslušenství a spolu s doklady, které jsou nutné k převzetí věcí a jejich řádnému užívání
(dále jen „předmět výpůjčky“). Předmět výpůjčky je blíže specifikován v příloze č. 2 smlouvy.

3.

Předmět výpůjčky bude užíván v sídle vypůjčitele, na oddělení Neurochirurgie, operační sál, a to za
účelem provádění operačních výkonů spojených s implantací či extrakcí páteřních implantátů k tomu
určených. V případě potřeby je vypůjčitel oprávněn k přesunu předmětu výpůjčky na jiné oddělení.

4.

Předmět výpůjčky bude vypůjčiteli protokolárně předán nejpozději do 8 týdnů ode dne nabytí
účinnosti smlouvy.

5.

Podpisem předávacího protokolu vypůjčitel potvrzuje, že mu byl předmět výpůjčky předán a že jej
obdržel ve stavu způsobilém k užívání, prohlédl si ho a potvrzuje, že je kompletní a do té míry do jaké
byl schopen to posoudit, i v dobrém a funkčním stavu, a že předmět výpůjčky odpovídá požadované
specifikaci dle přílohy č. 2.

6.

Vypůjčitel přebírá veškerou odpovědnost za způsob, jakým je předmět výpůjčky užíván, a za lékařská
rozhodnutí přijatá v souvislosti s jeho užíváním.
III. Prohlášení

1.

Půjčitel prohlašuje, že je vlastníkem předmětu výpůjčky, a je oprávněn poskytnout předmět výpůjčky
vypůjčiteli k užívání v souladu se smlouvou.

2.

Půjčitel se zavazuje vypůjčit předmět výpůjčky nový, nepoužitý, nerepasovaný, nezapůjčený a umožnit
vypůjčiteli nerušený výkon výpůjčky. Půjčitel prohlašuje, že vypůjčením předmětu smlouvy neporušuje
žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví. Půjčitel dále prohlašuje, že
má veškerá nezbytná oprávnění k předmětům duševního vlastnictví, jakož i příp. licenční oprávnění.

3.

Půjčitel výslovně prohlašuje, že předmět výpůjčky nemá žádné vady, na které by měl vypůjčitele
upozornit a je plně způsobilý k užívání za účelem a za podmínek dle smlouvy a v souladu s příslušnými
právními předpisy. Půjčitel činí toto prohlášení především s přihlédnutím k povaze a prostředí užívání
předmětu výpůjčky (medicínské účely, lékařské prostředí).

4.

Půjčitel odpovídá vypůjčiteli za jakoukoliv škodu vzniklou z titulu nepravdivosti, neúplnosti či
nesprávnosti prohlášení dle smlouvy.
IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1.

Půjčitel se zavazuje po celou dobu trvání výpůjčky udržovat na svůj náklad předmět výpůjčky funkční
a v provozu v souladu s právními předpisy, zejména pak:
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bezplatně dodávat vypůjčiteli veškerý spotřební materiál a ostatní nutné příslušenství k předmětu
výpůjčky a jeho řádnému užívání, a to po celou dobu trvání výpůjčky; za spotřební materiál se pro
tento účel nepovažují věci dodávané za úplatu dle rámcové dohody, v souvislosti s níž byla smlouva
uzavřena;

b) zajistit na vlastní náklad proškolení obsluhujícího personálu vypůjčitele minimálně v rozsahu
odpovídajícímu požadavkům právních předpisů a požadavkům výrobce a je-li to možné pověřit
tento personál k provádění instruktáže/školení nově příchozích zaměstnanců vypůjčitele, pokud to
výrobce předmětu výpůjčky umožní nebo zajistit každý rok po dobu trvání záruky instruktáž nově
příchozích zaměstnanců vypůjčitele (v rozsahu maximálně 4 školení za kalendářní rok).
c) nejpozději při protokolárnímu předání předmětu výpůjčky vypůjčiteli dodat k předmětu výpůjčky:
- předávací protokol / dodací list (zápis o kompletnosti a funkčnosti předmětu výpůjčky)
- protokol o proškolení pracovního personálu vypůjčitele,
- doklad o poučení osoby, která bude provádět příp. instruktáž personálu vypůjčitele výrobcem
předmětu výpůjčky,
- prohlášení o shodě a prokázat označení předmětu výpůjčky značkou CE, vše v rozsahu
vyžadovaném k předmětu plnění právními předpisy, zejména pak zákonem č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., o
zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády
č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky;
- písemnou informaci o třídě rizika zdravotnického prostředku,
- návod k použití zdravotnického prostředku v českém jazyce (1x v tištěné podobě a 1x v
elektronické podobě),
- protokol se seznamem osob, které absolvovaly instruktáž,
- další doklady požadované k výrobku platnými právními předpisy;
d) po celou dobu trvání výpůjčky zdarma zajišťovat servis (plné servisní pokrytí včetně všech
náhradních dílů a servisních kitů), revize a bezpečnostně technické kontroly (dále jen „BTK“) dle
zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, na předmětu výpůjčky;
e) sdělit vypůjčiteli v dostatečném předstihu potřebu provedení periodické revize či BTK za účelem
dohody termínu takové revize či BTK;
f) bezúplatně poskytnout vypůjčiteli veškerou nezbytnou součinnost, vyvstala-li by v souvislosti
s provozem předmětu výpůjčky její potřeba;
g) nahradit veškeré škody vzniklé v důsledku porušení svých povinností stanovených v právních
předpisech a uvedených ve smlouvě;
h) bezplatně odstraňovat vady a poruchy na předmětu výpůjčky na základě oznámení učiněného emailem na adrese customerservice.cz@zimmerbiomet.com, a to do 5 pracovních dnů od
oznámení vady či poruchy vypůjčitelem. Příp. zajistit dle povahy vady výměnu předmětu
výpůjčky tak, aby užívání předmětu výpůjčky v rozsahu a za podmínek dle smlouvy jakož i
s ohledem na účel užívání, nebylo žádným způsobem ohroženo;
i)

předávat vypůjčiteli bezodkladně veškeré doklady, kterými je povinen jeho uživatel ve vztahu
k předmětu výpůjčky disponovat.

2.

Půjčitel je povinen provádět pravidelnou údržbu předmětu výpůjčky:
- v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnou normou a výrobcem,
- provádění veškerých kontrol, kalibrací, validací či podobných úkonů vyžadovaných k provozu
zařízení předpisy či doporučeními výrobce, zejm. pak bezpečnostně technických kontrol, včetně
elektrorevize a zkoušek dlouhodobé stability („ZDS“), ověřování, tlakové a plynové zkoušky/revize
apod.

3.

Pravidelnou údržbu provádí půjčitel bez vyzvání. Plánované odstávky předmětu výpůjčky nezbytné pro
zajištění preventivní údržby, kalibrací, validací, BTK, ZDS, zkoušek provozní stálosti apod. ze strany
půjčitele nepřesáhnou 12 pracovních dnů v roce; jejich konkrétní termíny budou dohodnuty s
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předstihem alespoň 40 dnů. Příslušné protokoly o těchto úkonech je půjčitel povinen doručit vypůjčiteli
nejdéle do 14 dnů ode dne jejich provedení na adresu: servis@homolka.cz.
4.

Půjčitel je povinen vypůjčitele informovat o zvláštní povaze předmětu výpůjčky či jeho užívání,
v opačném případě neodpovídá vypůjčitel za škodu vzniklou na předmětu výpůjčky.

5.

Půjčitel neodpovídá za funkčnost předmětu výpůjčky v případě užití jiného spotřebního materiálu, ani
za jakoukoliv škodu takto způsobenou.

6.

Půjčitel je plně odpovědný za veškeré škody vzniklé vypůjčiteli či třetí osobě vadou (vadami) předmětu
výpůjčky, které zatajil, vadou či neúplností předané dokumentace k předmětu výpůjčky či v důsledku
porušení povinností půjčitele uvedených v čl. IV. smlouvy. Půjčitel však neodpovídá za škodu
způsobenou vypůjčitelem porušením jeho povinností dle smlouvy, nedbalostním jednáním, omylem
nebo opomenutím.

7.

Půjčitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví v souvislosti se
svojí činností na základě smlouvy, včetně jednání před uzavřením smlouvy, pokud tyto skutečnosti
nejsou běžně veřejně dostupné. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle smlouvy se považují
rovněž jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků
vypůjčitele, o kterých se půjčitel v souvislosti se svou činností pro vypůjčitele dozví nebo dostane do
kontaktu, dále veškeré informace, které jsou jako důvěrné označeny anebo jsou takového charakteru, že
mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoliv smluvní straně újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu
osobních, obchodních či jiných informací. Ustanovení tohoto odstavce se vztahují jak na období trvání
smlouvy, tak na období po jejím ukončení.

8.

Půjčitel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
osobních údajů.

9.

Půjčitel se dále zavazuje vydáním vlastních vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních
smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby podílející se na poskytování služeb,
budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými mohli při poskytování služeb přijít
nahodile do styku a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních
údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u půjčitele.

10.

Smluvní strany se pro případ zpracování osobních údajů vycházejícího z plnění povinností dle smlouvy
zavazují zavést vhodná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky
Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

11.

Půjčitel prohlašuje, že se pracovníci provádějící servis, revize a BTK podrobí školení bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci u vypůjčitele, a to před prvním zahájením práce, a pak v ročních intervalech,
popř. před zahájením práce, pokud v uplynulém roce nebylo školení realizováno.

12.

Vypůjčitel se zavazuje:
a) předmět výpůjčky užívat řádně v souladu s účelem, ke kterému je určen a který byl sjednán, příp.
způsobem přiměřeným jeho povaze;
b) chránit předmět výpůjčky před poškozením, ztrátou, nebo zničením;
c) informovat o jakékoli vadě či poruše předmětu výpůjčky;
d) na konci období výpůjčky předmět výpůjčky vrátit půjčiteli ve stejném stavu, v jakém ho převzal (s
přihlédnutím k běžnému opotřebení), pokud se strany nedohodnou jinak;
e) pokud půjčitel označil předmět výpůjčky identifikační značkou nebo číslem, tyto nesmí být
vypůjčitelem odstraněny ani jakkoli upraveny bez předchozího písemného souhlasu půjčitele.
f) nepřenechat předmět výpůjčky bez souhlasu půjčitele do užívání třetí osoby.

13.

Vypůjčitel není povinen:
a) následně po skončení výpůjčky, předmět výpůjčky odkoupit;
b) nahradit půjčiteli škodu na předmětu výpůjčky, která vznikla běžným opotřebením věci a které
nemohl dostupnými prostředky zabránit. Odpovědnost za škodu je dána obecně závaznými
právními předpisy.
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14.

Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva,
povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy bude
neplatné a neúčinné.
V. Trvání výpůjčky

1.

Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do doby ukončení rámcové dohody.

2.

Smlouvu může ukončit vypůjčitel také výpovědí, která je účinná k 1. dni kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď doručena půjčiteli. Výpovědí smlouvy nejsou dotčeny
vztahy smluvních stran na základě rámcové dohody.

3.

Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky vrátit půjčiteli nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení
smlouvy.
VI. Protikorupční ustanovení

1.

Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné
podezření ze spáchání trestného činu a aby nedošlo ani k žádnému takovému spáchání trestného činu
(včetně formy účastenství), a to ani jeho přípravy či pokusu, jež by mohlo být kterékoliv ze smluvních
stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
jakož aby ani nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního
zákoníku, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejích
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

2.

Půjčitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Interního protikorupčního programu
vypůjčitele uveřejněného na webových stránkách vypůjčitele, viz https://www.homolka.cz/data/upload/
files/Interni_protikorupcni_program_NNH_2019_1.pdf (dále jen „IPP“).

3.

Půjčitel se zavazuje v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení
nevylučuje) tyto zásady a hodnoty IPP dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění
svých závazků vzniklých z této smlouvy.

4.

Půjčitel se zavazuje dodržovat zásady a hodnoty IPP především ve vztahu k protikorupčním opatřením.
V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření
ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, především trestného činu
přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství či podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné
oznamovací povinnosti a nad její rámec.

5.

Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této smlouvy dodržovat
a splňovat kritéria a standardy chování vyplývající z výše uvedených zásad a hodnot IPP.

6.

Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně
a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti této smlouvy.

7.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro
jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek
jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytne, nenabídne ani
neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.

8.

V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření
ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset
s plněním této smlouvy nebo s jejím uzavíráním.
VII. Závěrečná ustanovení

1.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami, nemá-li nabýt 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), v platném znění, účinnosti později. Smlouva nabývá
účinnosti pouze za předpokladu, že smluvní strany uzavřou zároveň rámcovou dohodu.
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2.

Smluvní vztahy mezi smluvním stranami založené smlouvou a jí výslovně neupravené se řídí
Všeobecnými obchodními podmínkami NNH, které tvoří Přílohu č. 3 smlouvy a dále pak českým
právním řádem, především pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 Příloha č. 1:
Výpis půjčitele z obchodního rejstříku (je-li v něm zapsán)
 Příloha č. 2:
Specifikace předmětu výpůjčky a příp. vlastní dokumentace půjčitele, která
obsahuje veškeré technické údaje, parametry zboží předmětu výpůjčky,
 příloha č. 3:
Všeobecné obchodní podmínky NNH

4.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž půjčiteli náleží jedno vyhotovení, a vypůjčiteli
náleží dvě vyhotovení.

5.

Smluvní strany na závěr smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící
v uzavření smlouvy.

6.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že jsou oprávněny uzavřít
smlouvu, že mají veškerá nezbytná platná povolení a schválení, a shledaly, že její obsah přesně
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním
sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně podepisují.
V Praze dne ………..

V Praze dne…….……..

.............................................
Zimmer Czech, s.r.o.
Oldřich Čech
Jednatel
Půjčitel

.......................................................
Nemocnice Na Homolce
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 50253

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

21. února 1997
C 50253 vedená u Městského soudu v Praze
Zimmer Czech, s.r.o.
Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4
251 07 976
Společnost s ručením omezeným
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Statutární orgán:
Jednatel:

jednatel:

Počet členů:
Způsob jednání:
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

2
Každý jednatel vždy jedná jménem společnosti samostatně.

člen dozorčí rady:

předseda dozorčí
rady:

Společníci:
Společník:

Podíl:

Zimmer Biomet Nederland B.V.
3316LC Dordrecht, Toermalijnring 600, Nizozemské království
Registrační číslo: 31041140
Právní forma: soukromá společnost s ručením omezeným (Besloten
Vennootschap) existující dle právního řádu Nizozemského království
Vklad: 20 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 0,05%

Údaje platné ke dni: 12. ledna 2021 03:37

1/2

oddíl C, vložka 50253

Společník:

Podíl:

Základní kapitál:

Zimmer GmbH
8404 Winterthur, Sulzerallee 8, Švýcarská konfederace
Registrační číslo: CHE-111.746.251
Právní forma: společnost s ručením omezeným existující dle právního řádu
Švýcarské konfederace
Vklad: 39 777 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 99,95%
39 797 000,- Kč
Splaceno: 100%

Údaje platné ke dni: 12. ledna 2021 03:37

2/2

Příloha č. 2 smlouvy o výpůjčce - Specifikace předmětu výpůjčky
Část: 5

Předmět výpůjčky
Položka
1

Název položky
Kompletní instrumentační set - Polaris 5.5

Počet kusů
1
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Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce
I.

Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky sepsané v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou součástí všech
smluv NNH, jejichž jsou přílohou. Smluvní strany těchto smluv tedy bezvýhradně
akceptují ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a uzavírají smlouvu s
tím, že ustanovení smlouvy, která se odchylují od těchto Všeobecných obchodních
podmínek, mají před Všeobecnými obchodními podmínkami přednost.
2. Nemocnice Na Homolce, je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, jež vydalo zřizovací listinu podle ust. § 39
odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
následně změněnou a doplněnou v souladu s ust. § 2 odst. 1 a ust. § 4 odst. 1 zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění
pozdějších předpisů, dále pak podle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů. Úplné znění zřizovací listiny bylo vydáno 29. 5. 2012 pod č. j. MZDR
17268-XVII/2012. Nemocnice je příslušná hospodařit s majetkem, který jí byl svěřen.
II. Výklad pojmů a zkratek
1. Z důvodu standardizace označení smluvních stran a dalších pojmů budou v těchto
Všeobecných obchodních podmínkách používány pojmy s dále uvedenými významy:
 NNH - Nemocnice Na Homolce;
 Dodavatel – druhá smluvní strana, bez ohledu na odlišné označení
smluvních stran ve Smlouvě. Pokud vystupuje ve Smlouvě více smluvních
stran, vztahují se výše uvedená označení na jednotlivé všechny smluvní
strany odlišné od NNH obdobně;
 VOP - Všeobecné obchodní podmínky NNH;
 Smlouva - smlouva včetně jejích případných dodatků či příloh, kde smluvní
stranou je NNH a kde VOP takovou smlouvu doplňují.
 Objednávka – poptávka po dodávce nebo službě pro jednorázové účely
menšího rozsahu nebo naplňování rámcových smluv.
2. V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou dále užívány následující zkratky
a odkazy na právní předpisy:
a) zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“);
b) zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o
registru smluv“);
c) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“);
d) zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „o.s.ř.“);
e) zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZMPS“);
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f) nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora,
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem
a upravují některých otázky Obchodní věstníku a veřejných rejstříků
právnických a fyzických osob v platném znění (dále jen „nařízení vlády č.
351/2013 Sb.“).
III. Ustanovení vztahující se ke koupi věci
1. Pokud je předmětem smlouvy koupě věci, k převodu vlastnického práva k věci
dochází písemným protokolárním předáním věci NNH.
2. U koupě věcí provedených na základě objednávky je kupní smlouva uzavřena také
potvrzením objednávky ze strany dodavatele. Vlastnické právo přechází na NNH
dodáním předmětu koupě a podpisem dodacího listu kontaktní osobou NNH.
3. Dodavatel poskytuje NNH záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a násl. občanského
zákoníku, přičemž věc si musí po záruční dobu zachovat obvyklé vlastnosti, které
jsou vymíněny v kupní smlouvě. Záruční doba je zpravidla sjednána v kupní
smlouvě, a to i odchylně od těchto VOP, přičemž není-li v kupní smlouvě tato doba
sjednána, nebo nenabízí-li dodavatel svým prohlášením záruku delší, poskytuje
dodavatel tuto záruku za jakost:
a) u věcí, u kterých je výrobcem stanovena doba použitelnosti (zejm. exspirace
léčiv či zdravotnických prostředků), po dobu této exspirace;
b) u movitých věcí, u nichž není výrobcem stanovena doba použitelnosti, a které
nepodléhají rychlé zkáze, 24 měsíců;
c) u movitých věcí, u nichž není výrobcem stanovena doba použitelnosti, a které
podléhají rychlé zkáze, se záruka neposkytuje, nevyplývá-li z právního
předpisu, nebo není-li ujednána v kupní smlouvě.
4. Pokud je předmětem kupní smlouvy hromadně vyráběný léčivý přípravek, požaduje
NNH, aby doba exspirace ode dne dodání činila alespoň 12 měsíců.
IV. Doba trvání a zánik smlouvy
1. Smlouva se sjednává na dobu určitou, kdy doba trvání Smlouvy musí být vždy
stanovena ve Smlouvě. Účinnosti nabývá Smlouva dnem jejího uzavření smluvními
stranami, nemá-li nabýt v souladu se zákonem o registru smluv účinnosti později.
V takovém případě jsou smluvní strany povinny ve vzájemné součinnosti jednat tak,
aby byly naplněny podmínky zákona o registru smluv a Smlouva nabyla účinnosti
bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.
5. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provádět pouze dodatky ke Smlouvě.
Dodatky musí mít písemnou podobu a musí být opatřeny podpisy smluvních stran.
Případné dodatky ke smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány
v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy
číslo nižší, než dodatek pozdější.
6. Smlouva může být ukončena pouze písemně, a to:
a) dohodou podepsanou oběma smluvními stranami, v tomto případě platnost a
účinnost Smlouvy končí ke sjednanému dni;
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b) odstoupením od Smlouvy v důsledku nesplnění povinnosti vyplývající ze
Smlouvy, z VOP nebo z obecně závazných právních předpisů;
c) odstoupením od Smlouvy v důsledku zahájení insolvenčního řízení vůči
druhé smluvní straně.
7. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení druhé
smluvní straně. V případě, že odstoupení od Smlouvy není možné doručit druhé
smluvní straně ve lhůtě 10-ti dnů od odeslání, považuje se odstoupení od Smlouvy za
doručené druhé smluvní straně uplynutím 10. dne ode dne prokazatelného odeslání
takového odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.
8. Okamžikem nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy zanikají všechna práva a
povinnosti smluvních stran ze Smlouvy. Při ukončení Smlouvy jsou smluvní strany
povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení
díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění.
9. V důsledku zániku Smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých
porušením Smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení,
která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejím
zániku.
V. Některá ustanovení o fakturaci
1. NNH je povinna zaplatit Dodavateli za plnění vždy až na základě vystavení a
doručení daňového dokladu – faktury. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad
(fakturu) do 15 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do dvou
pracovních dnů po jeho vystavení doručit tento daňový doklad (fakturu) do datové
schránky NNH či na elektronickou adresu faktury@homolka.cz. Dodavatel je
oprávněn doručit daňový doklad (fakturu) také na adresu sídla NNH. V případě
opožděného zaslání daňového dokladu (faktury) je Dodavatel povinen NNH uhradit
vzniklou škodu v plné výši. To se vztahuje zejména na případy přenesené daňové
povinnosti, kdy by NNH byla v důsledku nevystavení faktury řádně a včas v prodlení
s odvedením daně.
2. Účetní daňové doklady (faktury) musejí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými
právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění platném k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví ve znění platném k témuž datu. Účetní a daňový doklad musí obsahovat
zejména tyto náležitosti:
a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu sídla/místa podnikání, IČO,
DIČ,
b) číslo dokladu,
c) specifikace zboží (kód položky v systému NNH) s uvedením jeho
množství,
d) den jeho vystavení a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní
a variabilní symbol,
f) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
g) důvod účtování s odvoláním na objednávku nebo dohodu, vždy však
číslo Smlouvy NNH,
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h) elektronický podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního
dokladu, je-li to technicky možné,
i) seznam příloh.
3. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) musí být potvrzení o řádném splnění
závazku (dle typu plnění zejm. dodací list, předávací protokol díla, potvrzený výkaz
práce, zjišťovací protokol apod.), který musí být potvrzen osobou oprávněnou jednat
za NNH.
4. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní
nebudou uvedeny údaje specifikované ve Smlouvě, nebo bude jinak neúplná či
nesprávná, je jí NNH oprávněna vrátit k opravě či doplnění, nejpozději však do 20
pracovních dnů od data jejího převzetí. Tím se NNH nedostává do prodlení s
úhradou ceny. V takovém případě začíná běžet lhůta splatnosti až dnem doručení
opravené faktury NNH za obdobných podmínek jako u původní faktury.
5. Pokud se daňově doklady (faktury) vztahují k plnění za dodané zboží či poskytnuté
služby, které vychází ze Smlouvy z veřejné zakázky, je Dodavatel povinen uvést
v daňovém dokladu (faktuře) číslo Smlouvy NNH či identifikaci předmětné veřejné
zakázky.
6. S ohledem na skutečnost, že NNH je povinným subjektem pro vykazování dat do
Intrastat v České republice, je Dodavatel povinen opatřit dopravní dokumenty nebo
dodací listy pro NNH s následujícími údaji:
a) způsob dopravy zboží,
b) informace o subjektu úhrady dopravy zboží,
c) kód standardní klasifikace produkce,
d) informace o výchozím místě dopravy zboží,
e) informace o místě výroby zboží,
f) hmotnost a další údaje v měrných jednotkách o zboží ke každému kódu
standardní klasifikace.
7. Splatnost faktury musí být stanovena ve Smlouvě alespoň v délce 60 dní ode dne
doručení řádného daňového dokladu (faktury) do NNH.
8. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, NNH uhradí faktury bezhotovostně převodem
na účet druhé smluvní strany. Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byla
fakturovaná částka odepsána z účtu NNH.
9. NNH neposkytuje zálohové platby.
10. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, platby budou probíhat výhradně v CZK a
rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
VI. Ustanovení k zajištění kvality a předávání údajů o kvalitě
1. Pokud je předmětem Smlouvy dodávka či služba1, nebo je předmětem Smlouvy
bezúplatné užívání movité věci, pak se Dodavatel zavazuje, že:
1

Srov. ustanovení § 14 odst. 1 a 2 ZZVZ
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a)

předá NNH veškeré údaje o kvalitě, které jsou požadovány (a) právními předpisy,
nebo (b) byly požadovány NNH v rámci zadávacích podmínek, na jejichž základě
NNH uzavřela Smlouvu s Dodavatelem, jsou-li takové, nebo (c) jsou požadována
ustanoveními Smlouvy, nebo (d) jsou požadována NNH po uzavření Smlouvy
prostřednictvím kontaktní osoby uvedené ve Smlouvě nebo pracovníků NNH
s jejichž činností vykonávanou v NNH souvisí zajišťování, údržba nebo kontrola
kvality plnění ze Smlouvy.

b) v případě neschopnosti dodržet své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména
plnit předmět Smlouvy v kvalitě stanovené Smlouvou a v souladu s technickými
podmínkami stanovenými v rámci zadávacích podmínek, které byly podkladem
pro uzavření Smlouvy (jsou-li takové), bude o této skutečnosti neprodleně
prokazatelně informovat NNH. Práva vyplývající z odpovědnosti za porušení
Smlouvy tímto nejsou dotčena;
g) oznámí NNH veškeré odchylky od kvality a technických podmínek, které se
vztahují k plnění předmětu Smlouvy a které zjistí v průběhu plnění Smlouvy. V
takovém případě NNH může uplatnit práva z vadného plnění ihned poté, co se o
vadném plnění dozvěděla;
h) v dostatečném předstihu před plánovanými změnami výrobních metod, postupů
či použitých materiálů, které mají potenciální vliv na kvalitu plnění předmětu
Smlouvy, bude NNH o této skutečnosti informovat a umožní NNH ověření, zda
deklarované změny nemohou ovlivnit výslednou kvalitu plnění Smlouvy.
2. NNH je oprávněna v případě zjištění nedostatků při plnění Smlouvy (zjištěných např.
v rámci hodnocení), zahájit s Dodavatelem neprodleně jednání směřující k nápravě
vzniklého stavu.
3. V případě rozporu s plněním podmínek stanovených ve Smlouvě bude NNH
uplatňovat práva z odpovědnosti za vadné plnění v souladu se Smlouvou a příslušnými
právními předpisy.
VII. Porušení povinnosti, odpovědnost a sankce
1. V případě více dlužných úhrad Dodavatele vůči NNH bude jakékoliv plnění
Dodavatele vždy započteno nejprve na dluh nejstarší, nevyplývá-li z plnění výslovně,
že jde o plnění na jiný, konkrétně určený dluh, a to bez ohledu na to, které závazky
byly upomenuty a které nikoliv.
2. Úroky z prodlení s úhradou peněžitého plnění ze strany NNH mohou být dohodnuty
maximálně ve výši stanovené v nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
3. Jakékoli ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních
stran povinnosti k náhradě škody. Nevyplývá-li ze Smlouvy něco jiného, stanoví se
smluvní pokuta z částky bez daně z přidané hodnoty.
4. NNH neakceptuje sjednání smluvních pokut ve svůj neprospěch.
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5. I v případě, kdy Dodavatel plní svůj závazek prostřednictví třetí osoby, je Dodavatel
odpovědný za řádné a včasné splnění závazku stejně, jako by závazek plnil sám.
6. Práva vzniklá ze Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu
NNH. Jakékoliv postoupení v rozporu s VOP se považuje za neplatné a neúčinné.
7. NNH nepřipouští žádné ujednání o omezení rozsahu náhrady škody.
VIII. Salvatorní klauzule
1. Smluvní strany si k naplnění účelu Smlouvy poskytnou vzájemnou součinnost.
1. Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních
předpisů anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení Smlouvy shledán
důvod jeho neplatnosti, Smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude
možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany toto
ustanovení doplní či nahradí novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu
výkladu právních předpisů a smyslu a účelu Smlouvy.
2. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a Smlouva by byla
neplatná jako celek, strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřou novou smlouvu,
ve které případný důvod neplatnosti bude odstraněn, a dosavadní přijatá plnění
budou započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky nové smlouvy
vyjdou přitom z původní Smlouvy.
IX. Řešení sporů, rozhodné právo
1. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily všechny spory, které by
mohly vzniknout v souvislosti se Smlouvou a její realizací, v první řadě vzájemnou
dohodou.
1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 ZMPS, dohodly, že Smlouva a
práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ke kolizním ustanovením českého
právního řádu se přitom nepřihlíží.
2. Použití obecných obchodních zvyklostí a zvyklostí zachovávaných v odvětvích, ve
kterých smluvní strany podnikají, na závazky založené smlouvami se vylučují.
X. Založení pravomoci českých soudů, prorogace
1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 85 ZMPS dohodly na pravomoci soudů
České republiky k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí
vyplývajících ze Smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto
vztahem souvisejících.
1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a o.s.ř., dohodly, že místně příslušným
soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících ze
Smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem
souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud,
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Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní
soud, Obvodní soud pro Prahu 5.
XI. Podmínky doručování
1. Kontaktní údaje pro vyřizování sdělení dle smlouvy, pro vyřizování písemností
týkajících se Smlouvy, budou doručovány následujícími způsoby:
a) prostřednictvím držitele poštovní licence na adresy sídel smluvních stran
uvedené v hlavičce Smlouvy;
b) prostřednictvím pověřených zaměstnanců Dodavatele, a to faxem, datovou
schránkou, e-mailem uvedeným v hlavičce Smlouvy či osobně v sídlech
smluvních stran.
2. Smluvní strany budou doručovat písemnosti na dohodnuté doručovací adresy.
Dohodnutou doručovací adresou se rozumí adresa sídla/místa podnikání dotčené
smluvní strany uvedená v hlavičce Smlouvy, případně jiná kontaktní adresa uvedená v
hlavičce smlouvy. Doručí-li smluvní strana druhé smluvní straně písemné oznámení o
změně doručovací adresy, rozumí se dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní
strany nově sdělená adresa.
3. Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné
přebírání na své doručovací adrese. Při změně místa podnikání/sídla smluvní strany, je
tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní
stranu a oznámit ji adresu, která bude její novou doručovací adresou. Doručí-li
smluvní strana druhé smluvní straně písemné oznámení o změně doručovací adresy,
rozumí se dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní strany nově sdělená
adresa. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně přebírat poštu
dle tohoto článku může mít za následek, že doručení zásilky bude zmařeno.
4. Nevyzvedne-li si adresát zásilku, nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na
dohodnutou doručovací adresu, nastávají právní účinky, které právní předpisy spojují s
doručením právního jednání, který bylo obsahem zásilky, dnem, kdy se zásilka vrátí
odesílateli.
XII. Mlčenlivost
1. Smluvní strany zachovávají mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví v
souvislosti se svojí činností na základě Smlouvy, včetně jednání před uzavřením
Smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Za důvěrné
informace a předmět mlčenlivosti dle Smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní
údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků NNH, o
kterých se dodavatel v souvislosti se svou činností pro NNH dozví nebo dostane do
kontaktu.
2. NNH upozorňuje, že je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. n)
zákona o registru smluv, a jako takový má povinnost zveřejňovat smlouvy v registru
smluv. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat smlouvu k uveřejnění do registru
smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se
smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání smlouvy k
uveřejnění do registru smluv na tom, že Smlouvu zašle k uveřejnění do registru
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smluv NNH, která bude ve vztahu ke smlouvám plnit též ostatní povinnosti
vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv.

XIII. Ustanovení o formě, počtu stejnopisů Smlouvy a jejím zveřejněním
1. Pro NNH musejí být vyhotoveny vždy alespoň dvě originální vyhotovení Smlouvy.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu,
založeného Smlouvou, jakož i se zveřejněním celé Smlouvy. Pokud z objektivních
důvodů Dodavatel trvá na nezveřejnění Smlouvy či některé její části, musí být
konkrétní části Smlouvy, které nemají být zveřejněny, uvedeny v samostatném
ustanovení Smlouvy.
3. Jakékoli změny Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou smluvních
stran, přičemž tato dohoda musí být zachycena formou písemných, vzestupně
číslovaných dodatků Smlouvy. To neplatí u změn adres pro doručování a změny
kontaktních osob a jejich kontaktních údajů, které jsou účinné doručením písemného
oznámením této změny druhé smluvní straně.
XIV. Ustanovení o objednávce
1. Objednávka musí být písemně potvrzena ze strany dodavatele a doručena zpět NNH.
2. Potvrzení objednávky musí být učiněno písemnou formou. Písemná forma potvrzení
objednávky je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými
technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
3. Smluvní strany si mohou v rámcové dohodě dohodnout používání jiné formy objednávky a to
s ohledem účel a předmět této rámcové dohody.

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany stanoví, že pokud je Smlouva uzavřena na základě zadávacího řízení,
výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu či obchodní veřejné soutěže,
budou vykládat Smlouvu s ohledem na jednání stran v řízení, na základě kterého byla
Smlouva uzavřena, zejména s ohledem na obsah nabídky Dodavatele, zadávací
podmínky a odpovědi na případné žádosti o informace k těmto zadávacím
podmínkám.
2. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku.
3. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

4. Zřízení předkupního práva, zástavního práva či výhrady zpětné koupě k hmotné věci
je ve Smlouvě zakázáno.
5. Smluvní strany zamítají možnost, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
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smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se
předmětu plnění Smlouvy.
6. Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné
okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.

