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Sídlí m:
Zastoupena:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

SMLUVNÍ STRANY

HRASPO spol. s r.o.
25323610
CZ25323610
Turanka 1148/107, 627 00 Brno
Ing. Michalem Hrabálkem
ČSOB, a.s.
280444238/0300

Sp. zn.:
datová schránka:

C25554
zdgax7p

Kontaktní osoba ve věcech technických: _ tel:
Kontaktní osoba ve věcech smlouvy: Ing. Michal Hrabálek tel: 

Nemocnice Na Homolce
Doručeno: 30.09 2021
NNH/21/20921
listy 8 přílohy

nemhes21548180

, e-mail: @hraspo.cz
I, e-mail: @hraspo.cz

dále jen „prodávající“

a

Název: Nemocnice Na Homolce
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Sídlem: Roentgenova 37/2,150 30 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710

Kontaktní osoba ve věcech technických: tel: e-mail:
ó)homolka.cz

Kontaktní osoba ve věcech smlouvy: ] tel: e-mail: /@homolka.cz

dále jen „kupující“
společně též jako „smluvní strany“ nebo „strany“

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, 
měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU
(dále jen „smlouva“)

Preambule
Smluvní strany uzavírají smlouvu na základě výsledků výběrového/zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem „Konvektomat s bojlerovým vyvíječem páry“, uveřejněného dne 21. 6. 2021 
v tender aréně pod ID.: VZ0117401, interní ev. č. zakázky 257/VZMR/2021-OVZ, systémové číslo zakázky 
P21V00196795 (dále jen „výběrové řízení“), v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka 
dodavatele uvedeného ve smlouvě na straně prodávajícího.

I. Postavení smluvních stran

1. Prodávající je fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo právnickou osobou 
- obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku. Prodávající prohlašuje, že informace o něm 
obsažené ve veřejném rejstříku ke dni podpisu této smlouvy jsou aktuální a odpovídají skutečnému stavu. 
Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k plnění předmětu této smlouvy.
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2. Kupující 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.

n. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinnosti smluvních stran v souvislosti s realizací 
dodávky Konvektomatu s bojlerovým vyvíječem páry (dále jen „zboží“). Zboží je určeno, co do druhu, 
předpokládaného množství a ceny v příloze č. 1 smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem smlouvy, a převede na 
kupujícího vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že řádně a včas dodané zboží převezme 
a zaplatí za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek stanovených ve výběrovém 
řízení, smlouvě, Všeobecných obchodních podmínkách Nemocnice Na Homolce, které tvoří přílohu č. 3 
smlouvy (dále jen „VOP“) a příslušnými právními předpisy.

3. Prodávající prohlašuje, že zboží, jehož dodání je předmětem smlouvy splňuje technické, hygienické, 
veterinární, bezpečnostní a další standardy dle předpisů Evropské Unie a odpovídá požadavkům 
stanoveným obecně závaznými právními předpisy a normami ČSN, především zákonu č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, dále pak, že má vlastnosti, které 
jsou sjednány ve smlouvě a jsou pro takové zboží obvyklé a tyto si udrží po celou záruční dobu.

III. Dodací podmínky
1. Prodávající se zavazuje realizovat dodávku nejpozději do 6 týdnů od účinnosti smlouvy, a to v pracovní 

době kupujícího od 07:00 do 15:00 hod (dále jen „pracovní doba kupujícího“). Připadne-li konec 
lhůty na sobotu, neděli nebo svátek prodávající dodá zboží kupujícímu následující pracovní den do 15:00 
hod.

2. Čas dodávky zboží bude kontaktní osobě kupujícího sdělen alespoň 5 pracovních dnů předem tak, aby 
kupující mohl zajistit náležitou součinnost. Nebude-li tato lhůta dodržena, je kupující oprávněn převzetí 
zboží odmítnout a strany v takovém případě ujednají náhradní termín předání a převzetí tak, aby lhůta 
byla dodržena.

3. Pokud by kupující nebyl schopen v daném termínu zajistit účast oprávněné osoby k převzetí, bude mezi 
smluvními stranami dojednán náhradní termín předání a převzetí, který bude vyhovovat oběma stranám.

4. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího: Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2,150 30 Praha 5 
- Motol, oddělení stravování, kuchyně, č místnosti El 16.

5. Za dodání zboží se považuje jeho doručení do místa plnění, umístění a instalace na určeném místě, 
předvedení funkčnosti a protokolární předání kupujícímu, tj. osobě oprávněné za kupujícího zboží 
převzít, a to potvrzením dodacího listu (potvrzení o převzetí zásilky, předávacího protokolu, apod. dále 
jen „dodací list“) tak, že osoba oprávněná zboží předat kupujícímu a osoba oprávněná za kupujícího 
zboží převzít čitelně uvedou na dodacím listu den dodání zboží, své jméno a příjmení spolu se svým 
vlastnoručním podpisem. Bez splnění této povinnosti prodávajícího nelze dodávku zboží realizovat.

6. Dodací list musí dále obsahovat zejména:
a) označení smlouvy, příp. označení dodacího listu,
b) identifikaci smluvních stran,
c) specifikaci dodávky (označení zboží, uvedení množství, záruky, datum exspirace),
d) datum odevzdání dokladů, příp. instalace a proškolení personálu,
e) šarži, v případě, že se dodávka skládá ze zboží různých šarží, je prodávající povinen uvádět na 

dodacím listu (dodacích listech) počty kusů zboží s každou šarží samostatně,
f) další údaje stanovené relevantními právními předpisy či smlouvou a jiné náležitosti důležité pro 

předání a převzetí.

7. Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu veškerou dokumentaci, která je nutná 
k převzetí a užívání zboží v souladu s platnými právními předpisy ČR či doporučeními výrobce, zejména 
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návod k použití v českém jazyce. V případě, že prodávající nepředá kupujícímu veškeré doklady ke zboží, 
nepovažuje se zboží za předané kupujícímu. Vady jakéhokoliv dokladu se považují za vady zboží.

Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu řádně a vhodně zabalené tak, aby během přepravy nedošlo 
kjeho poškození, balení zboží však nesmí jakkoli omezit právo kupujícího si zboží před potvrzením jeho 
převzetí na dodacím listě prohlédnout, či ověřit jeho kvalitu a množství. Zboží musí splňovat požadavky 
na jakost, neporušenost balení a řádné označení dle platných právních předpisů. Prodávající ručí za 
dodržení přepravních podmínek po dobu přepravy do místa dodání tak, aby nebylo zboží znehodnoceno.

Na jednotlivém balení zboží i na baleních přepravních musí být uveden standardizovaný identifikační 
čárový kód zboží.

Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, které je poškozené nebo které jinak nesplňuje podmínky 
smlouvy, zejména pak jakost zboží.

IV. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody

Vlastnická práva ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, tj. okamžikem podpisu 
dodacího listu ke zboží oprávněnou osobou kupujícího. Prodávající se zaručuje, že vlastnictví bude na 
kupujícího převedeno bezjakýchkoliv právních či jiných vad, jinak je kupujícímu povinen nahradit škodu 
a další náklady, které mu porušením tohoto závazku vznikly.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu ke zboží. Aplikace 
ustanovení § 2121 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

V. Kupní cena

Kupní cena zboží je stanovena na základě výsledku výběrového řízení, a to ve výši:
Cena bez DPH: 324000,- Kč (slovy: třistadvacetčtyřitisíc korun českých)
DPH 0% jedná se o přenesenou daň. povinnost
Cena s DPH: 324000,- Kč (slovy: třistadvacetčtyřitisíc korun českých)

Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná, konečná, zahrnuje celý předmět plnění a bude kupujícímu 
vyfakturována po převzetí úplné dodávky zboží dle čl. III smlouvy. Kupující je oprávněn před převzetím 
provést zkoušky a ověření činnosti předmětu smlouvy. Kupující není povinen předmět smlouvy 
protokolárně převzít do doby odstranění všech vad.

Kupní cena v sobě zahrnuje veškeré náklady související s plněním předmětu smlouvy, tedy zejména 
veškeré dopravní, pojišťovací, celní, daňové, licenční a případně další poplatky, náklady za zpětný odběr 
použitého zboží, obal, případnou obchodní přirážku distributora atd., spojené s dodávkou zboží až do 
jejího předání v místě plnění a dále příp. instalaci a instruktáž kupujícím určených osob v sídle kupujícího.

Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího na záruční servis zboží včetně náhradních dílů 
a servisních kitů.

Prodávající může písemně navrhnout zvýšení kupní ceny pouze v souvislosti se změnou daňových 
právních předpisů ve smyslu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.

Prodávající na sebe podpisem smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
občanského zákoníku.

VI. Platební podmínky

Kupní cena bude kupujícím uhrazena po převzetí zboží bezhotovostním převodem na účet prodávajícího 
uvedený v hlavičce smlouvy, a to na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného 
prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit a předat fakturu v elektronické podobě kupujícímu 
nejdříve v den převzetí dodávky zboží stvrzené podpisem dodacího listu. Fakturu prodávající vystaví do 
15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení ji odešle do na e-mailovou adresu r@homolka.cz. Prodávající není oprávněn vystavovat
souhrnné daňové doklady.
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2. Faktura je splatná ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doba splatnosti je 
sjednána s ohledem na ustanovení § 1963 odst. 2 občanského zákoníku s ohledem na povahu plnění 
předmětu smlouvy, s čímž strany podpisem smlouvy výslovně souhlasí.

VH. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nepoužité, nezastavené, nezapůjčené a nezatížené jinými 
právními vadami. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží neporušuje žádná práva třetích osob k patentu 
nebo k jiné formě duševního vlastnictví. Prodávající dále prohlašuje, že má veškerá nezbytná oprávněni 
k předmětům duševního vlastnictví, jakož i příp. licenční oprávnění.

2. Prodávající se zavazuje, že oznámí kupujícímu veškeré odchylky od kvality a technických podmínek, 
které se vztahují ke zboží. V takovém případě může kupující uplatnit práva z vadného plnění ihned poté, 
co se o vadném plnění dozvěděl.

3. Prodávající se zavazuje, že bude v dostatečném předstihu před plánovanými změnami výrobních metod, 
postupů či použitých materiálů majících potenciální vliv na kvalitu plnění předmětu smlouvy, kupujícího 
o této skutečnosti informovat a umožní kupujícímu ověření, zda prodávajícím deklarované změny 
nemohou ovlivnit výslednou kvalitu zboží.

4. Kupující má právo provést testy na požadovanou kvalitu zboží u akreditované zkušební laboratoře. Pokud 
testované zboží nebude odpovídat kvalitě nabídnuté ve výběrovém řízení, je prodávající povinen uhradit 
náklady na provedení testu, a to do 30 dnů od doručení výsledků testu. Od zjištění vad zboží na základě 
výsledků testu dle předchozí věty má kupující právo uplatnit práva z odpovědnosti za vady dle 
občanského zákoníku. V otázce smluvních pokut se užijí ustanovení o prodlení s dodáním bezvadného 
zboží.

5. Prodávající prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojištěním odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, jehož existenci prokázal v průběhu 
výběrového řízení, a to ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za jednu škodní 
(pojistnou) událost. Prodávající se zavazuje udržovat sjednané pojištění po celou dobu trvání smlouvy a 
v přiměřeném rozsahu i po jejím ukončení. Kopie dokladu, ze kterého je zřejmá existence pojištění, (příp. 
doklady o úhradě pojistného za příslušné pojistné období) tvoří přílohu č. 2 smlouvy. V případě, že dojde 
ke změně pojistné smlouvy, je prodávající povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat 
kupujícího. V případě, že prodávající poruší tuto povinnost je kupující oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

6. Prodávající se zavazuje zajistit utajování důvěrných a utajovaných informací všemi pracovníky a rovněž 
i dalšími osobami, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací smlouvy. Za důvěrné informace se 
vyjma informací dle VOP považují dále veškeré informace, které jsou jako důvěrné označeny anebo jsou 
takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit stranám újmu, bez ohledu na to, zda mají 
povahu osobních, obchodních či jiných informací.

7. Prodávající 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. Prodávající se dále zavazuje vydáním vlastních vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím 
zvláštních smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby podílející se na dodávce zboží 
budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými mohli 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 prodávajícího.

8. 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 subjektů údajů.

9. Ustanovení odst. 6 a 7 tohoto článku se vztahují, jak na období trvání smlouvy, tak na období po jejím 
ukončení.
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10. Prodávající je povinen určit osoby zastupující jeho kontaktní osoby uvedené v hlavičce smlouvy, a to tak, 
aby na určeném telefonickém a mailovém spojení byla umožněna nepřetržitá možnost kontaktu, a to 
v pracovní době prodávajícího každý pracovní den.

11. Prodávající je povinen na své náklady zajistit školení a instruktáž oprávněných zaměstnanců kupujícího 
v sídle kupujícího, pokud se jedná o zboží, k jehož použití považuje kupující instruktáž za potřebnou.

12. Pokud je prodávající zaměstnavatelem dle ust. § 78 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, může kupujícímu zajistit náhradní plnění ve smyslu ust. § 81 odst. 2 písm. b) 
a ust. § 81 odst. 3 citovaného zákona v souvislosti s realizací dodávky zboží v rámci této veřejné zakázky, 
pokud již ze strany prodávajícího nedošlo k vyčerpání stanoveného limitu.

13. Dojde-li kdykoliv za trvání smluvního vztahu ke změně identifikačních údajů či jiných údajů majících 
vliv na plnění dle smlouvy na kterékoli straně, povinná strana se zavazuje informovat oprávněnou stranu 
o této změně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů.

14. Prodávající se zavazuje, že předá kupujícímu veškerá data o kvalitě, která jsou požadována (a) právními 
předpisy, nebo (b) byla požadována kupujícím v rámci zadávacích podmínek, na jejichž základě kupující 
uzavřel smlouvu s prodávajícím, nebo (c) jsou požadována ustanoveními smlouvy, nebo (d) jsou 
požadována kupujícím po uzavření smlouvy prostřednictvím kontaktní osoby, uvedené ve smlouvě, nebo 
pracovníků kupujícího, s jejichž funkcí vykonávanou v NNH souvisí užívání, zajišťování, údržba nebo 
kontrola kvality plném smlouvy či kontrola kvality v rámci NNH náleží.

15. Prodávající se zavazuje, že 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, bude o této 
skutečnosti neprodleně prokazatelně informovat kupujícího. Práva vyplývající z odpovědnosti za 
porušení smlouvy tímto nejsou dotčena.

VIQ. Záruka, záruční servis a práva z vadného plnění

1. Prodávající prohlašuje, že zboží má vlastnosti uvedené ve smlouvě a vyžadované právními předpisy 
Evropské Unie a právními předpisy České republiky, dále pak vlastnosti, které jsou pro takové zboží 
obvyklé a tyto si udrží po celou záruční dobu.

2. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení bez právních či faktických vad. 
Faktickou vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek zboží nebo jeho části, 
stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými právními předpisy.

3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré 
části, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si smluvené, 
resp. obvyklé vlastnosti. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží nevážnou 
žádná práva třetích osob, a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zbožím nakládat.

4. Prodávající poskytuje v souladu s ustanovením § 2113 a násl. občanského zákoníku záruku za jakost 
dodaného zboží po dobu 24 měsíců, a to ode dne převzetí zboží a zavazuje se neprodleně informovat 
kupujícího o případných zjištěných vadách již dodaného zboží. Kupující je oprávněn si v průběhu doby 
použitelnosti zboží (v době záruky) vyžádat od prodávajícího doplnění informací o složení a vlastnostech, 
informace o výrobci, informace o skladování, uchování a postup při likvidaci.

5. Prodávající odpovídá za veškeré vady (zjevné, skryté i právní), které má zboží v době jeho předání a za 
vady, které se vyskytnou po dobu trvání záruční doby. Prodávající neodpovídá za vady zboží prokazatelně 
způsobené po jeho dodání manipulací kupujícího se zbožím v rozporu s dodanou uživatelskou příručkou, 
návodem k použití, apod.

6. Kupující je povinen případné vady zboží vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění a uplatnit svůj požadavek na jejich odstranění, a to na e-mailovou adresu prodávajícího

@hraspo.cz. Kupující je oprávněn si zvolit mezi nároky z vad.

7. V případě uplatnění nároku z vad zboží kupujícím z důvodu pochybnosti o kvalitě zboží, se prodávající 
zavazuje na žádost kupujícího ihned zboží vyměnit za nové, které nebude vykazovat obdobné závady. 
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bez ohledu na aktuální stav průběhu reklamačního řízení. Pro dodání nového zboží platí přiměřeně 
ustanovení smlouvy.

8. Prodávající je povinen odstranit vadu zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího vytknutí.

9. Pokud smlouva nestanoví jinak, nároky z vad zboží se řídí obecnou úpravou občanského zákoníku. 
Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na smluvní pokutu. Kupující má 
rovněž právo uplatňovat nárok na náhradu škody způsobené kupujícímu či pacientovi kupujícího vadou 
zboží.

10. V případě, že orgán státního dohledu nařídí stažení zboží z oběhu, které prodávající dodal kupujícímu, je 
prodávající povinen toto zboží od kupujícího odebrat zpět na vlastní náklady a kupní cenu tohoto zboží 
kupujícímu uhradit, případně po dohodě s kupujícím dodat zboží náhradní.

11. Po dobu záruky jsou servis, odborná údržba a opravy poskytovány prodávajícím bezplatně, a to včetně 
všech materiálů a náhradních dílů, jichž je k zajištění plné funkčnosti zboží zapotřebí.

12. Prodávající prohlašuje, že nové, nepoužité náhradní díly použité v případě potřeby v rámci poskytování 
autorizovaného servisu, jsou doporučeny k použití pro tyto účely výrobcem vybavení. V případě, že 
prodávající nedodrží tuto povinnost, odpovídá v plném rozsahu za vzniklou škodu, čímž není dotčena 
jeho povinnost k nápravě, ani nároky kupujícího vyplývající z jiných ustanovení smlouvy.

13. Prodávající výslovně prohlašuje, že on sám, resp. třetí osoba, jejímž prostřednictvím bude příp. zajišťovat 
autorizovaný servis, je v souladu s podmínkami stanovenými právních předpisech, oprávněn provádět 
autorizovaný servis zboží.

IX. Sankce

1. Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy.

2. Bude-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží kupujícímu, zavazuje se zaplatit kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny zboží bez DPH, s jejímž dodáním je v prodlení za každý započatý den 
prodlení.

3. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. VII, odst. 6 a 7 smlouvy a čl. XII., odst. 1 VOP, je 
prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun 
českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

4. V případě prodlení prodávajícího s termínem odstranění kupujícím řádně oznámených, reklamovaných 
vad v záruční době, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun 
českých) za každé včasné neodstranění vad a každý započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuty dle smlouvy jsou splatné ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy 
oprávněné strany k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné 
strany, uvedený v hlavičce smlouvy.

6. Smluvní pokutu sjednanou smlouvou je povinná strana povinna uhradit nezávisle na tom, zda a případně 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze uplatnit samostatně, či nárok na 
vydání bezdůvodného obohacení. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského 
zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost prodávajícího splnit závazky 
vyplývající ze smlouvy.

X. Změny a zánik smlouvy

Vedle důvodů stanovených občanským zákoníkem a VOP může oprávněná strana odstoupit od smlouvy 
pro podstatné porušení smlouvy druhou stranou, kterou se rozumí zejména:

a. na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny v souladu s podmínkami smlouvy ve lhůtě delší 60 dnů 
po uplynutí splatnosti kupní ceny a neodstranění závadného stavu ani v dodatečné lhůtě 30-ti dnů 
ode dne doručení výzvy k nápravě,

b. na straně prodávajícího:
i. opakované porušení povinnosti stanovené smlouvou,

ii. dodání zboží, které neodpovídá specifikaci zboží dle smlouvy (především z hlediska jakosti),
iii. dodání zboží nebo jeho části, kterou pro jeho vady kupující nepřevzal.
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XI. Vyhrazené změny závazku

1. Kupující si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje změnu v osobě prodávajícího 
v průběhu plnění smlouvy.

2. Ke změně v osobě prodávajícího dle předchozího odstavce dojde v okamžiku, kdy bude smlouva 
předčasně ukončena z důvodů na straně prodávajícího, dle podmínek stanovených v čl. VII. odst. 5 
nebo čl. X. písm. b) smlouvy.

3. Dojde-li k ukončení smlouvy postupem dle čl. Vil. odst. 5 nebo čl. X. písm. b) smlouvy, je kupující 
oprávněn obrátit se s výzvou k podpisu smlouvy a k poskytnutí plnění dle smlouvy na účastníka 
původního zadávacího řízení uvedeného v preambuli smlouvy, který se po provedeném hodnocení umístil 
druhý, případně třetí v pořadí. Dojde-li k podpisu smlouvy s účastníkem uvedeným v předchozí větě, 
bude tento plnit smlouvu od ukončeného plnění.

XII. 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. Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Interního protikorupčního programu 
kupujícího uveřejněného na webových stránkách kupujícího, viz https://www.homolka.cz/o- 
nemocnici/11966-protikorupcni-strategie/ (dále jen „IPP“).

3. Prodávající se zavazuje v co nejširším možném rozsahu dodržovat zásady a pravidla spolupráce uvedená 
v příloze č. 2 IPP, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této 
smlouvy.

4. Prodávající se zavazuje dodržovat hodnoty, zásady a pravidla 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.

Xni. Polohy'

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

1 Smluvní strana příp. připojí jako další přílohu plnou moc, pokud smlouvu podepisuje osoba na základě plné moci.
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Příloha č. 1: Specifikace zboží,
Příloha č. 2: Doklad o pojištění odpovědnosti prodávajícího za škodu způsobenou třetí osobě,
Příloha č. 3: Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce,
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů (příp. prohlášení o jejich nevyužití),
Příloha č. 5: Prohlášení o shodě, prokázání označení zboží značkou CE, je-li prohlášení vystavováno.

2. V případě rozporu mají ustanovení smlouvy přednost před přílohami.

XIV. Závěrečná ustanovení

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

2. Zápočet pohledávky lze provést jen na základě dohody smluvních stran.

3. Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně předmětu plnění a nahrazuje veškeré 
předchozí dohody, smlouvy a jiná ujednání učiněná ve vztahu k tomuto předmětu plnění smluvními 
stranami v minulosti, ať již v písemné, ústní či jiné formě.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv 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), ve znění pozdějších předpisů.

5. Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Prodávající obdrží 
jeden stejnopis a kupující obdrží dva stejnopisy.

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly 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 nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek pro 
jednu ze stran, na důkaz toho podepisují.

12 a 2021
V Brně 24. 9. 2021 V Praze dne..........................

150 30 Praha 5, Roentgenova 2

jednatel *-  
HRASPO spol. s r.o.
Prodávající

Homolce
olouček, MBA 

ředilfel nemocnice

2 Podpisy zástupců stran musí být na jedné listině, nesmí se jednat o samostatnou listinu (obsahující podpisy bez textu).
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Závazné požadavky a parametry na konvektomat:

Instalací zařízení se rozumí :

Parametr/požadavek doplnit údaje produktu a jeho 
vlastnosti / ANOxNE / popř Jiný 
údaj

Elektrický konvektomat ANO
Bojlerový způsob vývinu páry ANO
Kapacita 20x GN 1/1 ANO
Vícebodová teplotní sonda - min. 6-ti bodová ANO
Trojité sklo ve dveřích konvektomatu - rozebíratelné 
z důvodů čištění

ANO

Hladký ovládací panel - min. 8” dotykový displej ANO / 10,1
Programování - min. 1000 programu s min. 12kroky ANO
Možnost programovat nový program a pracovat 
s displejem i během vaření

ANO

Režim horký vzduch: v rozsahu min. 30°C až 300°C ANO
Kombinovaný režim: v rozsahu min. 30°C až 300°C ANO
Parní režim: v rozsahu min. 30°C až 130°C ANO
mořená varné komora - zajišťující delší životnost ANO
zásuvy příčné - délka zásuvů konvektomatu max. 350 
mm, nebo zásuvy podélné

ANO / zásuvy podélné

antibakteriální provedení kliky dveří konvektomatu ANO
změkčovač vody o objemu 101, vývod %" ANO
mechanický filtr ANO
automatické mytí komory systémem bez čerpadel mycích 
prostředků (dávka mycího prášku nebo tablety přímo do 
varné komory) - jednoduchá kontrola a snazší manipulace

ANO

Příkon zařízení: min. 36 kW 37,2
Rozměry s tolerancí 10% - (š/v/h) - 948xl858x834mm 877x1807x847
Součástí konvektomatu - lx zavážecí vozík ANO
Součástí dodávky - instalace zařízení ANO

- doprava konvektomatu do místa určení a instalace
- instalace konvektomatu na připravené přívody elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace
- veškerý použitý montážní materiál
- elektrický kabel
- vodoinstalační materiál
- zprovoznění
- seřízení
- odzkoušení
- zaškolení obsluhy
- rozšířené zaškolení obsluhy kuchařem výrobce
- likvidace balících materiálů a odpadu

pole.

Položka Typ položky Počet Cena za kus 
v Kč bez DPH

Cena za kus 
v Kč vč. DPH

1 Konvektomat s bojlerovým vyvíječem 
Páry ,

1 ks 320000,- 320000,-

2 Instalace 1 ks 4000,- 4000,-
Celkem (tato částka bez DPH bude 
shodná s částkou uvedenou v čl. III 
odst. 1 kupní smlouvy.

324000,- 324000,-

Pozn.. Účastník výplni

Razítko a podpis účastníka



Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. 1

k pojistné smlouvě č.

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna,a.s.,Vienna Insurance Group 
se sídlem Pobřežní 665/21,186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

HRASPO spol. s r.o.
Zastoupená:
Michal Hrabálek, jednatel
IČO: 25323610
se sídlem / bydlištěm: Tuřanka 1148, č. or. 107a, 627 00 Brno, Česká republika 
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídLa pojístníka.

(dále jen "pojistník")

uzavírají

prostřednictvím pojišťovacího makléře
LOYDEX, s.r.o.
Korespondenční adresa: LOYDEX, s.r.o., Ptašínského, č. or. 3, 60200 Brno, Česká republika

(dále jen "pojišťovací makléř")

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě (dále jen 
"dodatek"), který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. tohoto dodatku a 
přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.
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ČLÁNEK 1.
Úvodní ustanovení

1.

2.

3.

Po změnách provedených tímto dodatkem je sjednaný rozsah pojištění následující:

Pojistník je zároveň pojištěným.
1

1Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen 
pojistnou smlouvou ve zněni před nabytím účinnosti tohoto dodatku.

4. Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní 
předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti 
ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu 
a dále:
P-150/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění
P-200/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení
P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení
P-300/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů
P-320/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu
P-695/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věcí během silniční dopravy

5. Doba trváni pojištění
Počátek změn provedených dodatkem: 25.7.2017
Výroční den počátku pojištění: 03.11.

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, 
pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před 
upLynutím přísLušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení 
lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího 
pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.
Pojištění však zanikne nejpozději k 2.11.2026 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2.
Pojištění majetku na místě pojištění

Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících 
se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného 
plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob 
zabezpečení pojištěných věcí.

Místo pojištění č. 2: Tuřanka 1148, č. or. 107,627 00 Brno, Slatina

1, ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ
1,1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ 

NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

1.1.1 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.
Popis: vybavení a zařízení Pojištění e týká také cizí předmětů užívaných, cizích předmětů převzatých 
a zásob. Pojištění cizích předmětů převzatých se sjednává na časovou cenu.
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojistná částka:
Spoluúčast

1.1.2 Soubor vlastních cenných předmětů a finančních prostředků.
Popis: cennosti a ceniny
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění
Spoluúčast
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1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro:
1.2.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištěni.

Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky):

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, 
SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro:

1.3.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.
Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky);

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo 
námrazy činí

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na 
pojištěných budovách.

2. POUŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ
2.1 Pojištění pro případ odcizení KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro 

tyto pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

2.1.1 Soubor vlastních movitých zařízeni a vybavení.
Popis : vybavení a zařízení. Pojištění e týká také cizí předmětů užívaných, cizích předmětů převzatých 
a zásob. Pojištění cizích předmětů převzatých se sjednává na časovou cenu.
Pojišťuje se na novou cenu.
Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky):

2.1.2 Soubor vlastních mobilních elektronických zařízení.
Popis : dle účetní evidence
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění:!

2.1.3 Soubor vlastních cenných předmětů a finančních prostředků.
Popis : cennosti a ceniny
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění-

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 2 činí

3, POUŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU
3.1 Sjednává se pro tyto pojištěné věci:

3.1.1 Movité předměty, které jsou pojištěny pro případ odcizení.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 2 čin

4, POJIŠTĚNÍ STROJŮ

4.1 Sjednává se pojištění strojů.
Pojišťuje se na novou cenu.

1. Popis: zařízení po gastronomii v showroomu
jde o soubor strojů vlastních.
Pojistná částka:
Spoluúčast:
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5, POUŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

5.1 Sjednává se pojištění elektronických zařízeni. 
Pojišťuje se na novou cenu.

1. Popis: kancelářská a výpočetní technika elektronika 
jde o soubor zařízení vlastních.
Pojistná částka:
Spoluúčast:

2. Popis: notebooky dle účetní evidence 
Jde o soubor zařízení vlastních.
jde o zařízení přenosná. 
Pojistná částka: 
Spoluúčast:

3. Popis: zabezpečovací systémy, klimatizace apod. 
Jde o soubor zařízení vlastních.
Pojistná částka: 1
Spoluúčast:

6, DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K MÍSTU POUŠTĚNÍ

Do 1.8.2017 bude dalším místem pojištění i Krejčího 1175/40, Brno a do 1.9.2017 Lidická 316/28, Šlapanice 
z důvodu stěhování na novou adresu.

ČLÁNEK 3.
Další druhv pojištění

1, POUŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY

Sjednává se pojištění dopravovaných pojištěných věcí zařazených do rizikové skupiny: RIZ 1 - vysoce 
rizikové věci
Územní platnost pojištění: Česká republika
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění !
Spoluúčast:

Charakteristika dopravovaných věcí gastrozařízení, nástroje a další
Počet vozidel, kterými jsou dopravovány pojištěné věci zařazené do této rizikové skupiny: 6 -10

2, POUŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

2.1 Základní pojištění
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po 
předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti 
pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3.

Limit pojistného plnění
Spoluúčast:

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané pojistnou smlouvou ve znění 
tohoto dodatku, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory"), jako např. obory činnosti živnosti volné, 
vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět 
činnosti pojištěného uvedeném v čL I odst. 3 tohoto dodatku (např. výpis z živnostenského či jiného 
veřejného rejstříku).
Zůstává-li podle čL I. odst. 3 tohoto dodatku předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku 
beze změny, platí pro určení toho, na jaké obory se pojištění vztahuje, rozhodné znění pojistné smlouvy před 
počátkem změn provedených tímto dodatkem.
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Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

. obchod s elektrozbožím, spotř. elektronikou

. montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, chladicích zařízení a tepelných čerpadel

. reklamní a propagační kancelář, marketing

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:
a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného 

vymezeného v čl. 1. odst. 3,
b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně 

závazných právních předpisů,
c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto 

pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše obratu za předcházející rok:
Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obratu o více než 20%

2.2 Připojištění
Sjednává se:

Připojištění "Z", které se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci, kterou 
pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci 
nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná věc").

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:
a) užívaných motorových vozidlech,
b) převzatém zvířeti.

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na převzatých motorových vozidlech.
Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby 
toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných 
podmínek upravujících způsoby zabezpečení, je-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na 
horní hranici pojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této 
povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích 
následků, neposkytne pojistitel z takové pojistné události plnění v rozsahu větším, než jaký podle 
Dodatkových pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu 
zabezpečení věcí v době vzniku pojistné událostí

Sublimit:
Spoluúčas

Připojištění "G", které se vztahuje na:
a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
b) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku 
nemocenského pojištění,
pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl 
zaměstnanec pojištěného.
Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky 
pojištění odpovědnosti za újmu.

Sublimit:
Spoluúčas

2.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.
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ČLÁNEK 4.
Zvláštní údaje a ujednání

Nastane-li škodná událost následkem vichřice nebo v přímé souvislosti s vichřicí do 10 dnů po sjednání 
pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění

Pro mobilní elektronická zařízení (přenosná nebo pevně instalovaná ve vozidle) je místem pojištění území 
České republiky, není-li touto pojistnou smlouvou sjednána širší územní platnost.

V případě krádeže z výlohy nebo z vitríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde 
překonání překážky spočívalo v rozbití jejich skLa nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistitel pojistné 
plnění do výše:

► 5 % z horní hraníce pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které
náležely odcizené věci pojištěné proti odcizeni, maximálně však !, jde-li o cenné předměty, věcí
umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku,

► 10 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění Dro Dotištění skupiny věcí, do které
náležely odcizené věci pojištěné proti odcizeni, maximálně však jde-li o ostatní pojištěné
věci (jiné než výše uvedené).

Dojde-li v rámci pojištění strojů k pojistné události:
a) na stroji, který byl pojištěn jako jednotlivá věc, a stáří tohoto stroje v době vzniku pojistné události 

přesáhlo 10 let, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění z pojištění tohoto stroje kromě sjednané 
spoluúčasti i částkou ve výši 50 % z celkového výše pojistného plnění,

b) spočívající v poškození mobilního stroje, jehož stáří v době vzniku pojistné události přesáhlo 5 let, 
odečte pojistitel při stanovení výše plnění kromě spoluúčasti i částku z nákladu na opravu, která 
odpovídá opotřebení poškozených části, a to v rozsahu 10 % za každý i započatý rok, o který stáři stroje v 
době vzniku škody přesáhlo 5 let, celkově však maximálně 50 % z celkové výše pojistného plnění.

Dojde-li v rámci pojištění elektronických zařízení k pojistné události na zařízení, které bylo pojištěno jako 
jednotlivá věc, a stáří tohoto zařízení v době vzniku pojistné události přesáhlo 5 let, podílí se oprávněná 
osoba na pojistném pLnění z pojištění tohoto stroje kromě sjednané spoluúčasti i částkou ve výši 50 % z 
celkového výše pojistného plnění

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena 
a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných 
předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

Pokladní systémy EET - majetkové pojištění
Ujednává se, že pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se vztahuje také na pokladní systémy 
elektronické evidence tržeb (EET), vč. základního software, a to v rozsahu uvedeném v této pojistné smlouvě.

Náklady na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb (EET)
V případě pojistné události na pojištěném pokladním systému EET poskytne pojistitel také náhradu účelně 
vynaložených nákladů na právní obranu pojištěného proti sankci uložené za správní delikt spočívající v 
porušení povinnosti uložené zákonem o evidenci tržeb v důsledku výše uvedené pojistné události.
Z pojištění bude poskytnuta náhrada účelně vynaložených nákladů na obranu pojištěného ve správním řízení 
i řízení před soudem v rámci správního soudnictví, včetně nákladů právního zastoupení. Náklady právního 
zastoupení, které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými 
právními předpisy, uhradí pojistitel pouze v případě, že se k tomu předem písemně zavázaL
Pojistitel nehradí náklady uvedené v tomto ujednání, jestliže byl pojištěný v souvislosti se škodnou událostí 
uznán vinným úmyslným trestným činem; pokud již tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na 
vrácení vyplacené částky.
Na úhradu nákladů na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb poskytne pojistitel pojistné 
plnění maximálně do výše limitu pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí
nastalých v průběhu jednoho pojistného roku.
V případě vzniku nároku na náhradu nákladů na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb v 
souvislosti s více pojistnými událostmi z více pojištění sjednaných u pojistitele uvedeného v této pojistné 
smlouvě, které vznikly z totožné příčiny, poskytne pojistitel na náhradu takových nákladů v souhrnu ze všech 
takových pojistných udáLostí pojistné plnění maximálně do výše
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ČLÁNEK 5. 
Údaje o makléři

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem LOYDEX, s.r.o. smlouvu, na jejímž základě 
pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu 
této smlouvy.

Pojistník podpisem této pojistné smlouvy prohlašuje, že zplnomocnil pojišťovacího makléře k přijímání 
písemností majících vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou zasílaných pojistitelem 
pojistníkovi s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele. Pro případ 
uvedený v předchozí větě se "adresátem" ve smyslu příslušných ustanovení pojistných podmínek rozumí 
pojišťovací makléř a tyto písemnosti se považují za doručené pojistníkovi doručením pojišťovacímu makléři.

ČLÁNEK 6.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:
Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:
Živelní pojištění
Roční pojistné ...................................................................................
Pojištění pro případ odcizení
Roční pojistné ...................................................................................

Pojištění pro případ vandalismu
Roční pojistné ...................................................................................

Pojištění strojů
Roční pojistné ...................................................................................
Pojištění elektronických zařízení
Roční pojistné ...................................................................................
Pojištění věcí při silniční dopravě
Roční pojistné ...................................................................................

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní
Roční pojistné ...................................................................................

Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištěni
Roční pojistné ...................................................................................

Celkové roční pojistné před úpravou ........................................................
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.
Sleva za délku pojistného období ..............................................................
jiná sleva / přirážka .......................................................... ...........................
Celkem sleva / přirážka ................................................................................
Celkové roční pojistné po úpravě ..............................................................
Pojistné za pojistné období ........................................................................

2. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistné období, v němž nabyl účinnosti tento dodatek, činí 
bude uhrazen prostřednictvím mimořádného předpisu ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku.
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. Pojistné za pojistné období po zohledněni změn provedených tímto dodatkem je splatné: 
k 03.11.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet zplnomocněného makléře. 
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:
Kód banky: 
Konstantní symbol 
Variabilní symbol:

ČLÁNEK 7.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné udáLosti hlásí pojístník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modříce
Tel 957 105 105
www.koop.cz

ČLÁNEK 8.
Prohlášení poiistníka

\ Pojístník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné 

textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. 
Pojístník sí je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám 
sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení 
pojistných podmínek.

2. Pojístník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné neb jiné textové podobě 
(např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v íL 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi Pojístník 
si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho 
omezení (včetně výluk), práva a povinností účastníků pojištění a následky jejich porušení a další 
podmínky pojištění a pojístník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

Pojístník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

4. Pojístník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště čí sídla a kontakty elektronické komunikace 
uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s 
jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo 
pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojístník souhlasí i pro 
případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické 
komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.

Pojístník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance 
Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby”). Pojístník dále souhlasí, aby 
pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, 
za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

6. Pojístník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou 
nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v 
článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.
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ČLÁNEK 9.
Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě 
stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení 
nabídky pojistníkoví Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to 
ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2, www.coi.cz.

3. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva") podLéhá povinnosti 
uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k 
jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje 
pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník 
odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.
Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli 
(jako smluvní straně), do pole „Datová schránka" uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy" uvést:

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných 
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).
Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky 
pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako 
počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky 
dodatku) do budoucna.

4. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis a 
pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.

Dodatek uzavřen dne: 20.7.2017
Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele):
Zaměstnanec pojistitele
Získatelské číslo:
Email: i

Podpis zástupce pojistitele (získatele)
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91

5
Zvláštní smluvní ujednání k pojištěni odpovědnosti za újmu ZSU-500/1

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost 
příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí 
ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.
V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v 
rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných 
podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1
Další výluky z pojištěni

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění 
nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:
a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a 

motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, 
swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,

d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
f) činností kaskadérů,
g) provozováním činnosti, při které je porušována integrita lidské kůže,
h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
i) činností agentury práce,
j) směnárenskou činností,
k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
0 výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a 

znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

Článek 2
Další výluky z pojištění odpovědností za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost 
nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:
a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, 

výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, 

plynových, hasících, tlakových nebo zdvíhacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
f) obchodem s léčivy, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních 

služeb a služeb trenérů,
i) prováděním geologických prací,
j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla 

apod.,
k) obchodem s erotickým zbožím.

Článek 3
Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

l) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím 
nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem 
činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).

2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění 

odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou 
(zejména z povinného pojištění odpovědností za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
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b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za 

újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
íii)k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v 

rozporu s právními předpisy,
c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla,
d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše 

do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v 
jeho rámci (sublimit),

b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného 
plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500.000,- Kč ze všech pojistných 
událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného 
pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4
Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
a) nakládáním s nebezpečnými chemickými Látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny 

(odchylně od čL 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14-),
b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. 

r) ZPP P-600/14 není dotčena,
c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním 

sportovní činnosti,
d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,

poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti 
za újmu, maximálně však do výše ze všech pojistných udáLostí nastalých v průběhu jednoho
pojistného roku v rámci limitu pojistného pLnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu 
(sublimit).

2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně 

jejich součástí a příslušenství,
b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení 

sloužících k vytápění nebo chlazení,
d) poskytováním technických sLužeb,
e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,

poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti 
za újmu, maximálně však do výše : ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho
pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu 
(sublimit).

3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vznikLou spojením nebo smísením vadného
výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku 
poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného 
limitu pojistného pLnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše ! J ze
všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění 
sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit)

4) je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s realitní činností nebo 
pronájmem nemovitosti nebo je-li pojištění sjednáno výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu 
způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitosti, vztahuje se takové pojištění na 
odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době 
vzniku škodné udáLosti z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v 
této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem 
příslušejícím.
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| Roentgenova 2,150 30 Praha 5
| Tel.:+420 257 271111

IČO: 00023884

09_SPC_NNH_008
Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce

Všeobecné obchodní podmínky 
Nemocnice Na Homolce

I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky sepsané v souladu s ustanovením § 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 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. Nemocnice Na Homolce 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 VOP 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, ve znění pozdějších předpisů (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"),
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 Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, 
ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů (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 potvrzením objednávky ze 
strany dodavatele. Vlastnické právo přechází na NNH dodáním předmětu koupě a podpisem dodacího 
listu kontaktní osobou NNH.
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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, změna 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.

2. Jakékoli 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. 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.

3. 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,

b) odstoupením od smlouvy v důsledku nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy, z VOP nebo z obecně 
závazných právních předpisů, pokud druhá strana nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
kterou ji k tomu oprávněná strana poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta 
nesmí být kratší než deset (10) kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy,

c) odstoupením od smlouvy v důsledku zahájení insolvenčního řízení vůči druhé smluvní straně.

4. 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 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.

5. 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.

6. 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 do 15 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění 
a nejpozději do dvou pracovních dnů po jeho vystavení doručit tento daňový doklad do datové schránky
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NNH či na elektronickou adresu 1 tahomolka.c . Dodavatel je oprávněn doručit daňový doklad také 
na adresu sídla NNH. V případě opožděného zaslání daňového dokladu 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 daňového dokladu řádně a včas v prodlení s odvedením daně.

2. Účetní daňové doklady 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, sazbu DPH, účtovanou částku vč. DPH,
g) důvod účtování s odvoláním na objednávku nebo dohodu, číslo smlouvy NNH,
h) elektronický podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, je-li to technicky 

možné,
i) seznam příloh.

3. Nedílnou součástí daňového dokladu 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 daňový doklad nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na něm nebudou uvedeny 
údaje specifikované ve smlouvě, nebo bude jinak neúplný či nesprávný, je jej NNH oprávněna vrátit 
k opravě či doplnění, nejpozději však do 20 pracovních dnů od data jeho převzetí. Tím se NNH nedostává 
do prodlení s úhradou ceny. V takovém případě začíná běžet lhůta splatnosti až dnem doručení 
opraveného daňového dokladu NNH za obdobných podmínek jako u původního daňového dokladu.

5. Pokud se daňově doklady vztahují k plnění za dodané zboží či poskytnuté služby, které vychází ze smlouvy 
z veřejné zakázky, je dodavatel povinen uvést v daňovém dokladu identifikaci 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 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 daňového dokladu musí být stanovena ve smlouvě alespoň v délce 60 dnů ode dne doručení 
řádného daňového dokladu 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.

11. Z důvodu ochrany NNH jako příjemce zdanitelného plnění budou v případě návrhu na uzavření smlouvy 
týkající se nákupu dodávek zboží nebo služeb, s výjimkou stavebních prací dle § 92 písm. a) a §92 písm. e) 
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zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuta do smlouvy 
následující ustanovení s odpovídajícím označením smluvních stran:

„NNH je oprávněna, v případě, že dodavatel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v 
registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané 
hodnoty na účet správce daně za dodavatele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na 
účet správce daně za dodavatele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku NNH uhradit 
sjednanou cenu dodavateli.

Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného 
v hlavičce této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky 
dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo 
účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty."

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

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,

c) 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,

d) 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. Zápočet pohledávky dodavatele vůči NNH lze provést jen na základě písemného souhlasu NNH.

3. Úroky z prodlení s úhradou peněžitého plnění ze strany NNH mohou být dohodnuty maximálně ve výši 
stanovené v nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Verze: 02,11/2020 Stránka 4 z 10



NEMOCNICE

Roentgenova 2,150 30 Praha 5
Tel.: +420 257 271111
IČO: 00023884

09_SPC_NNH_008
Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce

4. 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.

5. Smluvní pokuty v neprospěch NNH, které nejsou sjednány ve smlouvě, se nepovažují za platně sjednané.

6. 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.

7. Práva vzniklá ze smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu NNH. Jakékoliv 
postoupení v rozporu s VOP se považuje za neplatné a neúčinné.

8. Ujednání o omezení rozsahu náhrady škody v neprospěch NNH, které není sjednáno ve smlouvě, se 
nepovažuje za platně sjednané.

Vlil. Salvatorní klauzule

1. Smluvní strany si k naplnění účelu smlouvy poskytnou vzájemnou součinnost.

2. Smluvní 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. Smluvní strany toto ustanovení doplní či nahradí novým ujednáním, které bude odpovídat 
aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu smlouvy.

3. 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 bude případný důvod neplatnosti 
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.

2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 ZMPS, dohodly, že smlouva a práva a povinnosti z ní 
vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Ke kolizním ustanovením českého právního řádu se přitom nepřihlíží.

3. Použití obecných obchodních zvyklostí a zvyklostí zachovávaných v odvětvích, ve kterých smluvní strany 
podnikají, na závazky založené smlouvou 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.

2. 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, 
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 a 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, emailem 

uvedeným v hlavičce smlouvy či osobně v sídlech smluvních stran.
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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. 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.

3. Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné přebírání na své 
doručovací adrese. 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 smluv NNH, která bude 
ve vztahu ke smlouvě plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv.

XIII. 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. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Interního protikorupčního programu 
NNH umístěného na webových stránkách NNH na adrese httDs://www.homolka.cz/da 
ta/upload/files/lnterni protikorupční program NNH 2019 l.pdf (dálejen „IPP").

3. Dodavatel 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 ze smlouvy.

4. Dodavatel 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 smlouvy dodržovat 
a splňovat kritéria a standardy chování vyplývající z výše uvedených zásad a hodnot IPP.
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6. 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.

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

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 VOP a mohlo by souviset s plněním 
smlouvy nebo s jejím uzavíráním.

XIV. Ustanovení o formě, počtu stejnopisů smlouvy a jejím zveřejněním

1. Pro NNH musejí být vyhotoveny vždy alespoň dvě originální vyhotovení smlouvy.

2. Smlouva musí být sepsána v českém jazyce. Je-li smlouva sepsána ve vícejazyčném znění, je rozhodné 
znění smlouvy v českém jazyce.

3. 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.

4. Dodavatel bere na vědomí, že jednotkové ceny zboží mohou být zveřejněny v registru smluv, pokud není 
ve smlouvě sjednáno jinak nebo pokud dodavatel nebo držitel registrace léčivého přípravku předem 
písemně neoznámí NNH, že považuje jednotkovou cenu za předmět obchodního tajemství dle § 504 
občanského zákoníku. Na základě tohoto písemného oznámení NNH posoudí, zda jednotková cena 
naplňuje objektivní znaky obchodního tajemství.

XV. 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 (smlouvě) dohodnout používání jiné formy objednávky a to 
s ohledem účel a předmět této rámcové dohody (smlouvy).

XVI. 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. NNH vylučuje vůči dodavateli jakoukoliv předsmluvní odpovědnost NNH a výslovně vylučuje aplikaci 
ustanovení § 1729 občanského zákoníku.

4. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku.

5. Zřízení předkupního práva, zástavního práva či výhrady zpětné koupě k hmotné věci je ve smlouvě 
zakázáno.
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6. Smluvní strany zamítají možnost, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy.

7. Smluvní vztahy se řídí VOP platnými a účinnými ke dni uzavření smlouvy.

8. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.11. 2020.
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem tohoto textu je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje organizace 
shromažďuje, k jakým účelům je využívá, a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které 
organizace zpracovává.

Kontakt na Správce osobních údajů:

Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2,150 30 Praha 5
Zast. MUDr. Petrem Poloučkem, MBA-ředitelem nemocnice

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A PO JAKOU DOBU O VÁS ORGANIZACE ZPRACOVÁVÁ?

• Osobní údaje a citlivé (zvláštní kategorie) údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení") a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy 
v oblasti ochrany osobních údajů.

Vedeme databázi osobních a citlivých údajů subjektů a jsme správci těchto údajů:

o osobní údaje a citlivé údaje (údaje zvláštní kategorie), které organizace získává a zpracovává v souvislosti 
s poskytováním služeb,

o osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci,
o osobní údaje umožňující organizaci kontakt s Vámi,
o osobní údaje související se vzájemnými vztahy organizace a zákazníků.

• Osobní údaje organizace zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními 
předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných 
práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování 
na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby 
oprávněného zpracování organizace přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v 
souladu s relevantními právními předpisy.

2. K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ ORGANIZACE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE 
ZPRACOVÁVÁ?

• Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování služeb, tzn. jednání o uzavření 
smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem 
chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).

• Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejm. k vyhodnocování 
možných rizik, ke sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb.

• Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících 
služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 
společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se 
zpracováním osobních údajů.*

*V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj 
souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu je organizace vázána. 
Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, je organizace povinna ukončit 
zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která 
odpovídá technickým a administrativním možnostem organizace. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
můžete opětovně organizaci udělit.
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3. KOMU ORGANIZACE MŮŽE ANEBO MUSÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

• státním organizacím, které vstupují do procesu;
• Našim zpracovatelům, kteří pro organizace provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na 

základě příslušné smlouvy;
• Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy organizace poskytnutí osobních údajů 

ukládají zákony-jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, 
exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;

• Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním 
exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné 
uplatnění nároku;

• Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

4. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ORGANIZACÍ?

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás organizace zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená 
práva můžete na adrese:

Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2,150 30 Praha 5

ghomolka.c-

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou 
organizací zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům 
a k informacím o:

- účelu zpracování osobních údajů,
- kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,
- době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,
- zdrojích osobních údajů,
- skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Organizace Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že 
je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může organizace požadovat úhradu nákladů spojených 
s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany organizace 
k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy 
v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu 
údajů ktomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete organizaci požádat o:

- opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění 
právní povinnosti), popřípadě

- omezení (blokaci) zpracování.

Organizace Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude 
informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. ZMĚNAVAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro náležité a správné zpracování je třeba organizaci oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke 
které dojde.
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Příloha č. 5

Čestné prohlášení o nevyužití poddodavatele

DODAVATEL: 
HRASPO spol. s r.o.
Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno
IČO: 25323610
Zastoupení: Ing. Michal Hrabálek

ZADAVATEL:
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol
IČO/DIČ: 000 23 884 / CZ00023884
Zastoupení: MUDr. Petr Polouček, MBA, ředitel

Veřejná zakázka:

„Konvektomat s bojlerovým vyvíječem páry"

zadávaná v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), 

postupem mimo režim ZZVZ.

Výše uvedený dodavatel čestně a pravdivě prohlašuje, že ve vztahu k předmětné veřejné 
zakázce nevyužije žádného poddodavatele.

osoby jednat-za -dod a va t e I e



RATWNAL

Konformitátserklárung 
Declaration of Conřormity



EG-Konformitátserklárung - Originál CE Deklaration
EU Dedaration oř Conformity
Product: iCombi Pro, iCombi Classic

Commercial Combi Steam Oven

BG OupMa RATIONAL noTBtpxAaBa, ne Te3u npoAyKTU cbOTBeTCTBaT Ha 
CAeABauj,MTe AnpeKTWBM Ha EC

CZ Firma RATIONAL prohlašuje, že výrobky jsou v souladu s následujicimi 
směrnicemi EU

D, AT, RATIONAL erklárt, dass diese Produkte mit den folgenden EU-Richtlinien
CH,BE, 
LI, LU

ubereinstimmen

DK.NO RATIONAL erklaerer at disse produkter er i overensstemmelse med 
folgende EU-direktiver

ES RATIONAL declara que estos productos son conformes con las siguientes 
Directivas Europeas

EE RATIONAL kinnitab, et antud tooted vastavad járgmistele EU normidele
FR.BE, RATIONAL déclare que ces produits sont en conformité avec les directives
CH, LU de 1'Union Européenne suivantes
Fl RATIONAL vakuuttaa, ettá námá tuotteet táyttavát seuraavien EU 

direktiivien vaatimukset
GB, IE RATIONAL declares that these products are in conformity with the 

following EU directives
GR, CY RATIONAL SqAiúvei óti to npoíóvTa auiú ouppop4>úvovTai npot; ti<; 

oSqyiEc; xqq E.E
HU Mi, a RATIONAL kijelentjuk, hogy ezen termékek megfelelnek az Europal 

Unio kóvelkezó irányelveinek
HR RATIONAL izjavljuje da su ovi proizvodi sukladni slijedeam smjernicama 

EU
IS RATIONAL lýsir pví yfir ad jsessar vórur séu i samraemi vid eftirfarandi 

tilskipanir ESB
IT.CH RATIONAL dichiara che questi prodotti sono conformi alle seguenti 

Direttive della Comunitá Europea
LT RATIONAL patvirtina, kad šie produktai atitinka žemiau išvardintas ES 

normas
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TR, CY RATIONAL bu úrunlerin Avrupa Birligi' nin a§§ačjidaki Direktiflerine 
uygunlugunu onaylar

LV Firma RATIONAL pažino, ka izstrádájumi atbilst sekojošám ES normám
MT Razzjonali tiddikjara li dawn il-prodotti huma konřormi mad-Direttivi 

tal-UE li gejjin
NL, BE RATIONAL verklaart, dat deze producten in overeenstemming zijn met de 

volgende richtlijnen
PT A RATIONAL declara que estes produtos estáo em conFormidade com as 

seguintes directivas EU
PL Firma RATIONAL ošwiadcza, že dané wyroby sq zgodne z niniejszymi 

wytycznymi UE
RO Societatea RATIONAL declará cá aceste produse šunt in conFormitate cu 

urmátoarele directive ale Uniunii Europene
RU OupMa RATIONAL 3ariBAfleT, hto AaHHbie M3AeAHA OTBenaiOT CAeAyioinuM 

HopMaM EC
SE RATIONAL Fórsákrar att dessa produkter ár i óverensstámmelse med 

Fóljande EU-direktiv
Sl RATIONAL izlavlja, da so ti izdelki v skladu z naslednjimi smernicami EU
SK Firma RATIONAL přehlasuje, že výrobky sú v súlade s nasledovnými 

smernicami EU

Gúltigkeit der KonFormitatserklárung
Die KonFormitát gilt Fůr folgendes Modell

Validity oF ConFormity
The conřormity applies to the Following models

Model: Serialnumber:

Im Falle eines Elektrogerátes gelten die Seiten 4 und 5, im Falle eines Gasgerátes 
gelten die Seiten 6 und 7.

In čase oř an electric device page 4 and 5 are valid, in čase oF a gas device pages 6 
and 7 are valid.
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Konformitátserklárung/Declaration of Conformity

Hersteller/Manufacturer
RATIONAL AG, Siegfried-Meister-StraBe 1,86899 Landsberg am Lech, Germany

Gúltigkeit der Konformitátserklárung
Die Konformitát gilt fur das auf Seite 3 genannte Modell.

Validity of Conformity
The conformity applies to the model mentioned on page 3.

RATIONAL AG erklart die Konformitát der Geráte nach folgenden Richtlinien:

RATIONAL AG declares the conformity of the devices according to following 
directives:

Funkrichtlinie/Radio Directive
Maschinenrichtlinie/Machinery Directive
RoHs Richtlinie/RoHs Directive 

einschlieBlich/inclusive

Europáische Normen/European standards
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017
EN 60335-2-42:2002 + A1:2008 + A11:2012
EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011;
EN55014-2:2015
EN 62233:2008
EN 1717:2000

2014/53/EU
2006/42/EG
2011/65/EU
2015/863/EU

Die Konformitátserklárung beinhaltet/The declaration of conformity includes
> Aufstellsituation

Freistehend, Combi-Duo (BaugróBe A - A, B - B, B - D, C - E), Einbauvariante 
(nur Baugrófie A)

> Installation situation
Freestanding, rack mounted (size A - A, B - B, B - D, C - E), built in (only size A)

-4-



Funkmodule/Radio equipment
Type LM1 LM1XXX.AXXXX Type LM2 LM2XXX.AXXXX
Der vollstándige Text der EU Konformitátserklárung der Funk-Module Typ LM1 und
LM2 ist unter folgender Internetadresse verfugbar https://portal.rational-online. 
com/
The full text of the EU dedaration of conformity of the rádio equipment type LM1 
and LM2 is available at the following internet address https://portal.rational-on- 
line.com/

Abzugshauben/Hoods
Unit Size A
Unit Size B
Unit Size C
Unit Size D

LMZ1XAX.XXX 
LMZ1XBX.XXX 
LMZ1XCX.XXX 
LMZ1XBX.XXX

Unit Size E
Unit Size F
Unit Size G

LMZ1XCX.XXX
LMZ1XBX.XXX
LMZ1XCX.XXX

Diese Erklárung bezieht sich nur auf den Zustand, in dem das Gerát erstmalig in 
Verkehr gebracht wurde. Bei nicht mit uns abgestimmten Ánderungen verliert 
diese EG-Konformitátserklárung ihre Gultigkeit.

The dedaration relates only to the condition in which the equipment was hrst 
put into the market. In čase of changes not agreed with us, this EC dedaration of 
conformity loses its validity.

Bevollmáchtigt fur die Zusammenstellung der technischen Unterlagen gemáíš 
Anhang II, 1 A TO der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist:

The authorised representative for the compilation of the technical documentation 
according machinery directive 2006/42/EG Annex II, A Section 10 is:

RATIONAL AG, Siegfried-Meister-StraBe 1,86899 Landsberg am Lech

Landsberg am Lech 01.09.2019

Managing director Head of Regulátory affairs

-5-



Konformitátserklárung/Declaration of Conformity

Hersteller/Manufacturer
RATIONAL AG, Siegfried-Meister-StraBe 1, 86899 Landsberg am Lech, Germany

Giiltigkeit der Konformitátserklárung
Die Konformitát gilt fur das auf Seite 3 genannte Modell.

Validity of Conformity
The conformity applies to the model mentioned on page 3.

RATIONAL AG erklárt die Konformitát der Geráte nach folgenden Richtlinien:

RATIONAL AG declares the conformity of the devices according to following 
directives:

Gasgeráteverordnung/Gas Appliances Regulation
Funkrichtlinie/Radio Directive
Maschinenrichtlinie/Machinery Directive
RoHs Richtlinie/RoHs Directive

einschlieBlich/inclusive

Europáische Normen/European standards
EN 203-1:2014; EN203-2-2:2006; EN 203-3:2009;
EN 1672-1:2014
EN 1717:2000;
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011;
EN 55014-2:2015;
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2O17
EN 60335-2-42:2002 + A1:2008 + A11:2012
EN 60335-2-102:2016
EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013
EN 62233:2008

(EU) 2016/426
2014/53/EU
2006/42/EG
2011/65/EU
2015/863/EU

EC Type-Examination and CE Surveillance E 4470 by KIWA Gastec 
Gastec QA High Efficiency Label (BRL QA 174)

Low NOx Label (BRL QA 175)
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Funkmodule/Radio equipment
Type LM1 LM1XXX.AXXXX Type LM2 LM2XXX.AXXXX
Der vollstándige Text der EU Konřormitátserklárung der Funk-Module Typ LM1 und 
LM2 ist unter řolgender Internetadresse verřugbar https://portal.rational-online. 
com/
The full text of the EU declaration of conformity oř the rádio equipment type LM1 
and LM2 is available at the řollowing internet address https://portal.rational-on- 
line.com/

Die Konřormitátserklárung beinhaltet/The declaration oř conřormity includes
> Auřstellsituation

Freistehend und ais Combi-Duo (BaugróíJe B - B, C -C)
> Installation situation

Freestanding and rack mounted (size B - B, C - C)

Diese Erklárung bezieht sich nur auř den Zustand, in dem das Gerát erstmalig in 
Verkehr gebracht wurde. Bei nicht mit uns abgestimmten Ánderungen verliert 
diese EG-Konřormitátserklárung ihre Gultigkeit.

The declaration relates only to the condition in which the equipment was řirst 
put into the market. In čase oř changes not agreed with us, this EC declaration oř 
conřormity loses its validity.

Bevollmáchtigt řur die Zusammenstellung der technischen Unterlagen gemáR
Anhang II, 1 A 10 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist:

The authorized representative řor the compilation oř the technical documentation 
according machinery directive 2006/42/EG Annex II, A Section 10 is:

RATIONAL AG, Siegřried-Meister-StraRe 1,86899 Landsberg am Lech

Landsberg am Lech 01.09.2019

/
Managing director Regulátory affairs
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RATIONAL AG
Siegfried-Meister-StraBe 1
86899 Landsberg am Lech
Deutschland 8s o 
Tel.+49 8191 327-0 j
Fax+49 8191 21735 |

lÓ 
info@rational-ag.com j
rational-online.com |


