
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

KUPNÍ SMLOUVA

Přerosí a Švorc -  auto, s.r.o.
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976
se sídlem: Vcleslavínská 39, 162 00 Praha 6
IČO: 63073188
DIČ: CZ63073188
bankovní spojení: Cesk^noritelna a.s.

zastoupená: Liborem Přerosteni, jednatelem

jako prodávající na straně jedné (dálo jen „prodávající“)

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR
se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
IČO: 61383082
DIČ: CZ61383082
bankovní spoj ení: Česk^jámdnnjanka Praha

zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph D., ředitelem

jako kupující na straně druhé (dále jen „kupující“)

(prodávající a kupující společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní 
strana“)

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále též jen „smlouva'5):

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení k nadlimitní 
veřejné zakázce s názvem „Nákup sanitních vozidel DZS - 3 ks“ (evidenční číslo veřejné 
zakázky Z2021-013867, systémové číslo NEN N006/21/V00009580, ěj. 7550/2021 -ÚVN), 
zahájeného kupujícím jako veřejným zadavatelem, v souladu s ustanovením § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V případě, že je v této smlouvě 
odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se 
k uvedené veřejné zakázce.

2. Tato smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a vychází ze zadávací 
dokumentace a z podané nabídky prodávajícího.

3. Není-li některá otázka řešena touto smlouvou, platí pro vztahy smluvních stran podmínky 
obsažené v zadávací dokumentaci a v občanském zákoníku.
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Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 3 ks samtních vozidel pro 
potřeby Ústřední vojenské nemocnice -  Vojenské fakultní nemocnice, blíže specifikovaných 
v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „vozidla“ a každé jednotlivě dále jen „vozidlo“), v souladu 
s touto smlouvou, závazek prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k vozidlům a 
závazek kupujícího vozidla převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve sjednané výši, a to 
způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek prodávajícího poskytnout kupujícímu za podmínek 
stanovených touto smlouvou dále specifikovaná plnění související s koupí vozidla.

1 .
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4.
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Článek III.
Dodací podmínky

Kupující umožňuje prodávajícímu dílčí dodání jednotlivých vozidel. Dodávka jednotlivého 
vozidla je řádně splněna, jestliže vozidlo bylo v místě plnění předáno kupujícímu bez vad a se 
všemi součástmi, příslušenstvím, doklady a dokumenty a provedeno zaškolení určených 
pracovníků kupujícího v obsluze vozidla a jejího příslušenství, to vše v souladu se smlouvou, 
zadávací dokumentací a nabídkou prodávajícího.

Dodávka celého předmětu smlouvy je řádně splněna, jestliže 3 ks vozidel dle přílohy č. 1 
smlouvy byla dodána podle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
Vozidla musí být nová, nepoužitá, nepoškozená, plně funkční a v nej vyšší jakosti poskytované 
výrobcem.

Spolu s vozidly musí být ke každému z nich předány kupujícímu veškeré doklady a dokumenty7, 
které jsou potřebné kjejich registraci a užívání v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
technický průkaz, prohlášení o shodě, provozní manuál a náv od k obsluze a údržbě v ozidla (vždy7 
alespoň jedenkrát v českém jazyce) a veškerá servisní a jiná dokumentace k vozidlům.

Zaškolení určených pracovníků kupujícího v obsluze vozidel a jejich příslušenství zajistí 
prodávající na vlastní náklady v místě a čase určeném kupujícím. Termín zaškolení určí kupující 
nikoliv pozdější než druhý pracovní den po převzetí vozidel.

Prodávající se zavazuje splnit dodávku;

* 1 ks vozidla nejpozději do 180 dnů od účinnosti smlouvy,
• zbývající 2 ks vozidel nejpozději do 31.12.2021.

Místem plnění je Oddělení dopravní v místě sídla kupujícího. 

Osobou pověřenou prodávajícím k předání vozidel je

Osobou pověřenou kupujícím k převzetí vozidel je

Prodávající je povinen informovat zástupce kupujícího pověřeného k převzetí vozidel o přesném 
termínu dodání vozidel nejméně 48 hodin předem.
Smluvní strany potvrdí řádné splnění dodávky vozidla podpisem předávacího protokolu svými 
zástupci pověřenými k předání a převzetí vozidel. Vlastnické právo k vozidlu a nebezpečí škody 
na věci přechází na kupujícího okamžikem splnění dodávky jednotlivého vozidla, potvrzeného 
podpisem předávacího protokolu.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí vozidla, jestliže vozidlo bylo dodáno vadné nebo nebylo 
dodáno se všemi součástmi, příslušenstvím, doklady a dokumenty. Prodávající je v takovém
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případě povinen dodat bezvadné a kompletní vozidlo bez zbytečného odkladu po odmítnutí 
převzetí vozidla kupujícím, nejpozději však ve lhůtě pro splnění dodávky dle této smlouvy. 
Kupující není povinen potvrdit řádné splnění dodávky na předávacím protokolu dříve, než jsou 
splněny všechny podmínky dle této smlouvy, za nichž se dodávka považuje za řádně splněnou.

13. Kupující je oprávněn nařídit prodávajícímu přerušení dodávky,

a) je-li ohrožena bezpečnost a zdraví pacientů, pracovníků kupujícího nebo jiných osob, nebo

b) vznikla-li kupujícímu v souvislosti s dodávkou škoda nebo její vznik hrozí.

14. Zjistí-li prodávající při provádění dodávky vozidel překážky bránící nebo ovlivňující řádné 
splnění dodávky, je povinen o tom kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s ním 
podmínky, za kterých lze v dodávce pokračovat.

Článek IV.
Zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání

1. Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat pracovněprávní předpisy a předpisy o 
zaměstnanosti včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisy vztahující se k pobytu cizinců 
v České republice, předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, a předpisy 
k ochraně životního prostředí. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu kontrolovat u svých 
zaměstnanců, podílejících se na plnění této smlouvy, zda jsou odměňování v souladu s platnými 
právními předpisy. Porušení povinností dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje pň plnění smlouvy dodržovat veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP), jakož i předpisy hygienické a požární, a to rovněž ve vztahu 
ke svým zaměstnancům při plnění této smlouvy.

V.
Kupní cena

1. Sjednaná kupní cena je cena maximální a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
prodávajícího spojené sc splněním dodávky, včetně nákladů na dopravu vozidel do místa plnění, 
pojištění, balného, cla či jiných poplatků atd. Kupní cena je ujednána v následující výši:

• Kupní cena za dodávku 1 ks vozidla:

Kupní cena bez DPH 1 239 000,- Kč

DPH 21 % 260 190,-Kč

Kupní cena včetně DPH 1 499 190,- Kč

• Celková kupní cena za dodávku 3 ks vozidel, tj. za celý předmět plnění:

Kupní cena bez DPH 
DPH 21 %

Kupní cena včetně DPH

3 717 000,- Kč 
780 570,- Kč

4 497 570,- Kč

2. V kupní ceně jsou zahrnuty7 i zaškolení určených pracovníků kupujícího v obsluze vozidel a 
záruční servis vozidel prováděný za podmínek stanovených touto smlouvou.
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Článek VT.
Fakturační a platební podmínky

1. Prodávající vystaví a doručí kupujícímu daňový doklad -  fakturu do 5 pracovních dnů od splnění 
dílčí dodávky jednotlivého vozidla.

2. Faktura musí fomiou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 
hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb„ 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

3. Splatnost faktury' se sjednává v délce 60 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené 
faktury7 kupujícímu.

4. Kupující neposkytne prodávajícímu k úhradě kupní ceny zálohu.

5. Faktura musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními předpisy vždy7 
obsahovat:

a) Systémové číslo NEN a evidenční číslo veřejné zakázky.
b) důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy) a

c) kopii předávacího protokolu jako přílohu.

6. V případě, že faktura prodávajícího nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními 
předpisy nebo touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět 
prodávajícímu s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta 
splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury 
kupujícímu.

7. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti. Dnem 
úhrady je den připsání částky na účet prodávajícího.

8. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uváděny v této měně.

9. Prodávající je povinen uvést na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního 
účtu, který je zveřejněn správcem daně a vc prospěch kterého má být provedena platba. Kupující 
provede kontrolu, zda prodávající je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH vc smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém 
dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH.

10. Kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu ve výši kupní ceny bez DPH a částku 
rovnající se DPH poukázat přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH v případě, že

a) ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně prodávající 
uveden jako nespolehlivý plátce, nebo

b) číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu není zveřejněno 
správcem daně jako povinně registrovaný údaj.

Prodávající je povinen strpět, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení DPH a 
úhradu závazku kupujícím jen ve výši kupní ceny bez DPH, nastane-li některá z uvedených 
skutečností a dále je povinen nahradit kupujícímu případnou škodu, která by7 mu v důsledku 
takové skutečnosti vznikla.
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Článek VII.
Odpovědnost za vady, záruka a záruční servis

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodaná vozidla jsou prostá jakýchkoliv faktických či 
právních vad. splňují veškeré požadavky stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy a příslušnými normami, mají vlastnosti deklarované jejich výrobcem a jsou způsobilá 
k použití pro účel, k němuž jsou výrobcem určena. Vozidlo nesplňující tyto podmínky se 
považuje za vadné.

2. Prodávající poskytuje kupujícímu na každc z dodaných vozidel záruku za jakost v trvání nejménč 
2 let ode dne splnění dodávky nebo její části, a poté až do uplynutí dalších 3 let, nebo do dosažení 
počtu 180.000 ujetých kilometrů podle toho, který okamžik nastane dříve (dále jen „záruční 
doba").

3. Prodávající se zavazuje zajistit po celou záruční dobu záruční servis vozidel včetně jejich 
příslušenství, který zahrnuje bezplatné provádění oprav a veškerých servisních úkonů 
předepsaných či doporučených výrobcem vozidla, resp. výrobcem příslušenství.

4. Oprava v rámci záručního servisu zahrnuje též bezplatné dodání náhradních dílů a spotřebního 
materiálu, pokud je jich k provedení opravy zapotřebí. Veškeré dodané náhradní díly musí být 
nové, nepoužité a bez vad, musí být originální a schválené výrobcem.

5. Prodávající je povinen zajistit v rámci záručního servisu opravu vozidla nebo jeho příslušenství, 
jakož i provedení jiných servisních úkonů do 96 hodin od převzetí vozidla v servisním středisku 
určeném prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

6. Překročí-li doba opravy či provedení jiného servisního úkonu v rámci záručního servisu lhůtu dle 
odstavce 5 tohoto článku, je prodávající povinen zajistit kupujícímu do doby dokončení opravy 
nebo jiného servisního úkonu bezplatné zapůjčení náhradního vozidla se shodnými základními 
parametry, které kupující bude moci použít ke stejnému účelu jako nahrazované vozidlo.

7. Reklamaci jakékoliv vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu 
poté, co mohl vadu při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do konce záruční doby. Doba od 
uplatnění reklamace vady do jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává.

Reklainacimůžekupujícíuplahůt písemně nebo pro střednicM n^lektronick^^šty (e-mailem) 
na a d r e s e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ( a  Pro
záruční doby je rozhodující datum podacího razítka u doporučeného dopisu nebo datum odeslání 
elektronické pošty, jíž byla reklamace uplatněna. Reklamaci může kupující uplatnit také sepsáním 
záznamu pň předání vozidla v servisním středisku určeném prodávajícím.

9. Požadavek na servisní úkon předepsaný či doporučený výrobcem vozidla, resp. výrobcem 
pří sl ušeň ství^uůžekupuiícíuplatnjtpísemněnebop^ (e-mailem)
na adrese Požadavek
na servisn^^iH nuz^upujicH iplaU ii^a^^epsanm ^aznann^r^rcaan^^ziala  v servisním 
středisku určeném prodávajícím.

10. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na bezplatné odstranění vady, zejména 
opravou vozidla, a právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace. 
Opravou vozidla se rozumí i výměna jeho vadné součásti či pří slušen štvi. Je-li vada 
neopravitelná, má kupující právo na dodání nového vozidla za podmínek dle této smlouvy a ve 
stejné lhůtč, jakou tato smlouva stanoví pro provedení opravy vozidla, nedohodnou-li se smluvní 
strany písemně jinak.

11. Povinnost prodávajícího zajistit bezplatně opravu vozidla v rámci záručního servisu se neuplatní 
v případě závad, na které se nevztahuje záruka za jakost, zejména závad způsobených 
nesprávným nebo neodborným zacházením s vozidlem či jeho příslušenstvím v rozporu s pokyny 
jejich výrobce.



12. Prodávající je povinen zajistit na své náklady ekologickou likvidaci použitých dílu a spotřebního 
materiálu měněného při opravě nebo jiného servisního úkonu, a to v souladu s právními předpisy 
včetně přepravy do místa likvidace.

Článek VIII.
Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího se splněním dodávky jednotlivého vozidla vc lhůtách 
stanovených touto smlouvou je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0.2 % z kupní ceny vozidla bez DPH. s jehož dodáním je prodávající v prodlení, 
nejméně však ve výši 2.000 Kč, a to za každý započatý den prodlení až do řádného splnění 
závazku.

2. V případě prodlení prodávajícího s provedením opravy vozidla či jeho příslušenství, s 
provedením jiného servisního úkonu v rámci záručního servisu nebo s dodáním nového vozidla 
v případě ncopravitclné vady vc sjednané lhůtě dle této smlouvy je kupující oprávněn po 
prodávajícím požadovat zaplacení kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení až do řádného splnění závazku. Pro účely stanovení smluvní pokuty se do 
doby prodlení prodávajícího nezapočítává doba, po kterou prodávající zajistil kupujícímu 
bezplatné zapůjčení náhradního vozidla splňujícího požadavky dle této smlouvy.

3. Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za 
každý zjištěný případ porušení povinností stanovených v čl. IV smlouvy.

4. Právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
není ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

Článek IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů a dále v případě, že:

a) vůči prodávajícímu bylo zahájeno insolvenční řízení a insolvenční soud rozhodl o úpadku 
prodávajícího, nebo

b) prodávající vstoupil do likvidace.

c) prodávající je v prodlení se splněním dodávky dle čl. III. odst. 6 smlouvy delším než 10 dnů,

d) prodávající je v prodlení s provedením opravy vozidla či jeho příslušenství, s provedením 
jiného servisního úkonu v rámci záručního servisu nebo s dodáním nového vozidla v případě 
neopravitelné vady delším než 30 dnů, nebo

e) činností nebo nečinností prodávajícího vznikla kupujícímu škoda nebo její vznik hrozí nebo 
bylo poškozeno dobré jméno kupujícího,

f) tak stanoví jiná ustanovení této smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy podle tohoto odstavce lze uplatnit nejpozději do skončení záruční 
doby; po tomto okamžiku pouze v případě, že toto právo vzniklo na základě reklamace vady, 
která byla uplatněna kupujícím v záruční době.

2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením 
kupní ceny delším než 60 dnů po splatnosti faktury.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od 
smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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Článek X. 
Pojištění

1. Prodávající prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti nejméně do 
výše 3.000.000,- Kč za jednu pojistnou událost, které se vztahuje na případnou škodu způsobenou 
kupujícímu nebo třetí osobě při plnění závazků z této smlouvy. Ověřená kopie pojistné smlouvy7 
nebo pojistného certifikátu tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Prodávající je povinen udržovat platné pojištění odpovědnosti podle odstavce 1 tohoto článku po 
celou dobu trvání této smlouvy a tuto skutečnost kupujícímu kdykoliv na jeho vyzvu prokázat. V 
případě změny pojistné smlouvy jc prodávající povinen předložit kupujícímu doklad o změně 
pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.

3. Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje prodávajícího 
povinnosti nahradit škodu, za kterou dle této smlouvy a právních předpisů odpovídá, a která 
přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta.

Článek XI.
Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv7), v7 platném znění, splní 
kupující, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Prodávající se zavazuje 
poskytnout kupujícímu za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.

2. Obě smluvili strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že kupující, v souladu s § 3 odst. 1 zákona
0 registru smluv, zncčitclní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty informace, 
které nelze poskytnout pň postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím 
(např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k nehmotným statkům), 
případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata 
smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Kupující 
však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně 
zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.

3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované 
v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na limity použití obchodního tajemství jako důvodu 
neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:

a) prodávající: smluvní ujednání pojistné smlouvy prodávajícího,
b) kupující: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství kupujícího.

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je 
úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit 
uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu 
ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou 
část smlouvy nebo metadata označila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož
1 k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadat postupem dle 
zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou 
součinnost.
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Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku 
vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící 
dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle 
na vůli povinné strany a jestliže nemohly byt tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou 
stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. 
Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují překážky, které nastaly v době, kdy povinná 
strana již byla v prodlení splněním svých povinností, či překážky vzniklé z hospodářských 
poměru dané strany.

2. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou 
adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana 
písemnost nepřevezme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem po 
předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za 
poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy7, 
případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.

3. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými 
ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského 
zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní 
zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

4. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

5. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 
1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije.

6. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena 
platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení 
oddělit, ani platnost a účimiost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, 
které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. 
Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy7 dostalo do rozporu s 
českým právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude 
smlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se 
bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené 
ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.

7. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného 
řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České 
republiky.

8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

11. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely 
svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují vlastnoruční podpisy.
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12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 - Ověřená kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu

V Praze dne: V Praze dne:

za prodávajícího:

Libor
Přerost

Digitálně podepsal 
Libor Přerost 
Datum: 2021.06.14 
10:00:43 +02'00'

za kupujícího:

prof. MUDr. 
Miroslav 
Zavoral Ph.D.

Digitálně podepsal 
prof. MUDr. Miroslav 
Zavoral Ph.D.
Datum: 2021.0630 
11:57:08 +02'00'

Libor Přerost 
jednatel

Přerost a Švorc -  auto, s.r.o.

prof. MUDr. Miroslav Zavoral. Ph.D. 
ředitel Ústřední vojenské nemocnice -  

Vojenské fakultní nemocnice Praha
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