
  

 
 

KUPNÍ SMLOUVA 

Uzavřená dle § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 v platném znění 

 

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 

Kupující: Městská poliklinika Praha 

Se sídlem: Spálená 78/12, 110 00 Praha – Nové Město 

Zastoupen: MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA, ředitel 

IČO: 00128601 

DIČ: CZ00128601 

 

(dále jen „kupující“). 

 

 

Prodávající: 

 

 

BILLMED GROUP s.r.o. 

Se sídlem: Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2 

Tel:  

Zastoupen: Bc. Jiří Kai, jednatel 

IČO: 04924584 

DIČ: CZ04924584 

Zapsán v obch. rejstříku: C 255755 vedená u Městského soudu v Praze 

Bankovní spojení:  

 

Pověřen k jednání ve věcech 

smluvních:  

 

 

Bc. Jiří Kai 

Pověřen k jednání ve věcech 

technických:  

 

Bc. Jiří Kai 

 

(dále jen „prodávající“). 

 

(Kupující a prodávající dále společně jen „smluvní strany“ nebo každý zvlášť dále jen „smluvní strana“) 

Čl. I. 

Předmět smlouvy 

1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě a 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční a v nejvyšší jakosti 

zdravotnický prostředek – barevné monitory pro primární diagnostiku v počtu 3 ks značky JUSHA, typ: 

C350G, dále specifikovaný v příloze č. 1. této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy (jde o 

přílohu č. 2 podkladů zadání veřejné zakázky, a to za níže uvedených podmínek a umožnit kupujícímu 

nabýt vlastnického práva k němu. 

2. Prodávající se zavazuje dodané zboží zprovoznit, předvést jeho funkčnost, zaškolit obsluhu a provést 

instalaci přístroje v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V rámci zaškolení 

uživatelů se prodávající rovněž zavazuje poskytnout součinnost při uvádění monitorů do provozu vč. 

nastavování uživatelských individuálních parametrů systému. 



 

 

3. Kupující se zavazuje zboží uvedené v předchozím odstavci od prodávajícího odebrat za předpokladu, že 

zboží bude splňovat požadavky obsažené v této smlouvě a v obecně závazných předpisech a zaplatit 

prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. 

4. Předmětem závazku prodávajícího dodat zboží, pokud k tomu kupující udělí prodávajícímu pokyn. 

5. Předmětem závazku prodávajícího je rovněž dodání veškerého příslušenství; cla; balného; dopravného, 

instalace a uvedení do provozu; vstupní validace; provedení funkční zkoušky dodaného zařízení; instruktáž 

dle ust. § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění, provedená výhradně 

osobami s odpovídající kvalifikací a proškolenými výrobcem nebo osobou jím pověřenou (dále jen 

instruktáž) - platí pro zdravotnické prostředky třídy IIb, III a tam, kde to stanovil výrobce – popř. zaškolení 

příslušných zaměstnanců, tj. techniků a obsluhujícího personálu kupujícího; předání dokladů, které se k 

dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i 

elektronické podobě, včetně popisu požadavků na běžnou údržbu v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb. 

o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz 

zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče; poskytnutí záručního servisu a provádění bezpečnostních 

technických kontrol. Prodávající má dále povinnost garantovat dodání náhradních dílů minimálně po dobu 

6ti let a možnost pozáručního servisu.  

6. O předání a převzetí zboží sepíšou smluvní strany předávací protokol. 

Čl. II. 

Kupní cena  

1. Prodávající a kupující se dohodli, že zboží uvedené v článku I. této smlouvy prodávající dodá kupujícímu 

za: 

  Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Kupní cena za 1 ks  

 
64 900 Kč  

 

 
13 629 Kč  

 

 
78 529 Kč  

 

Kupní cena celkem (za 3 ks) 

 
194 700 Kč  

 

 
40 887 Kč  

 

 
235 587 Kč  

 

2. Cena se rozumí včetně cla a DPH, a všech ostatních náležitostí tak, že je konečná a pevná. 

3. Za zdanitelné plnění smluvní strany považují každou dodávku zboží, kterou prodávající dodá kupujícímu a 

kupující dodávku potvrdí na dodacím listě. 

4. Kupující zaplatí cenu za zboží na základě faktury, a to převodem uvedené částky na bankovní konto 

prodávajícího, které je uvedeno výše. Faktura bude obsahovat označení prodávajícího a kupujícího včetně 

daňových údajů, fakturovanou částku, odvolávku na tuto kupní smlouvu, předávací protokol, číslo faktury, 

datum a podpis. 

5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v předchozím odstavci, je kupující oprávněn 

fakturu vrátit. Za dobu splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny 

zboží. 

6. Faktura včetně opravené či nové faktury je splatná do 30 dnů od jejího převzetí kupujícím. 

7. Podmínkou fakturování je dodání zboží, jeho zprovoznění a provedení zaškolení obsluhy. Tato skutečnost 

musí být uvedena v předávacím protokolu – viz čl. I., bod 6. této smlouvy.  



 

 

8. Cena je kalkulována jako prodejní, do sídla kupujícího, včetně nákladů na dopravu, balení a manipulaci. 

Zaškolení obsluhy bude provedeno bezplatně. 

9. Prodávající se zavazuje zlikvidovat veškerý obalový materiál, který bude dodán se zbožím. 

10. Prodávajícímu vzniká právo vystavit fakturu až poté, co kupované zboží dodá kupujícímu, zprovozní jej a 

provede zaškolení obsluhy. Tyto skutečnosti budou vyznačeny v předávacím protokole a předávací 

protokol bude součástí vystavené faktury. 

Čl. III. 

Doba a místo dodání zboží 

1. Zboží bude dodáváno dopravními prostředky prodávajícího. Kupní cena zahrnuje i cenu za dopravu. 

2. Zboží bude dodáno na adresu: Městská poliklinika Praha, Spálená 78/12, 110 00 Praha – Nové Město. 

3. Pracovník kupujícího, který zboží od prodávajícího přejímá, je oprávněn v případě, kdy dodávka zjevně 

neodpovídá této smlouvě, nebo zboží vykazuje zjevné vady, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost 

zaznamenat na předávacím protokolu nebo tuto skutečnost prodávajícímu neprodleně vytknout a 

zároveň je kupující oprávněn takovou dodávku odmítnout. Kupující je oprávněn dodávku odmítnout, 

zejména pokud by vady bránily řádnému užívání, nebo zboží znehodnocovaly, a to i přesto, že zboží je 

funkční. 

4. Vlastnické právo k dodanému zboží a nebezpečí škody přechází na kupujícího dnem předáním zboží a 

podepsáním předávacího protokolu. 

5. Prodávající se zavazuje zboží dodat a předat kupujícímu nejpozději do 15. 12. 2021, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. Za den předání se pokládá den podpisu předávacího protokolu a úplného 

dodání předmětu smlouvy, včetně instalace, instruktáže a dalších dílčích plnění specifikovaných v čl. I této 

smlouvy. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstane u prodávajícího a druhé vyhotovení bude 

předáno kupujícímu. Předávací protokol vyhotoví prodávající po zprovoznění zboží a zaškolení obsluhy. 

6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího od doby podpisu předávacího protokolu.  

Čl. IV. 

Doklady vztahující se ke zboží 

1. Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat následující doklady, které jsou potřebné k používání zboží a 

které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky: 

a) ES Prohlášení o shodě,   

b) protokol o vstupní validaci/kalibraci,  

c) protokol o instruktáži obsluhy,  

d) potvrzení výrobce o způsobilosti školitele provádět instruktáž obsluhy dle § 61 zákona č. 268/2014 

Sb., pokud se jedná o takový zdravotnický prostředek. 

Čl. V. 

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží 

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost po dobu 24 měsíců od data předání zboží. Prodávající 

odpovídá za vady, které má zboží v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až 

později, a za vady vzniklé v záruční době. Po dobu záruční doby prodávající na žádost kupujícího a na 

náklady prodávajícího zajistí provedení opakovaných instruktáží příslušných zaměstnanců. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá 

prodávající. 



 

 

3. Poskytnutá záruka znamená, že dodané zboží bude po dobu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku plně 

funkční a bude mít vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, eventuálně dalších technických 

požadavků či norem, např. ISO, které má dané zboží splňovat a které se na dané zboží vztahují a zachová 

si smluvené a obvyklé vlastnosti. 

4. Prodávající je povinen poučit kupujícího o tom jakým způsobem je třeba se zbožím zacházet. 

5. Zjevné vady zboží, tedy vady, které lze zjistit na první pohled při přebírání zboží kupujícím, kupující 

reklamuje v přiměřené době (na předávacím protokolu nebo dodatečně následnou písemností). 

6. Vady, které lze zjistit až po dodání zboží, musí kupující reklamovat písemně nebo e-mailem bez 

v přiměřené době po jejich zjištění. Reklamace obsahuje stručný popis toho, jak se vada projevuje. 

7. V případě reklamace má kupující vůči prodávajícímu tyto nároky: 

a) právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci, 

b) právo žádat nové bezvadné plnění, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit z technického 

či ekonomického hlediska, nebo reklamovaná vada není odstraněna ve sjednaném čase, 

c) právo na poskytnutí slevy odpovídající rozdílu ceny vadného plnění a bezvadného výrobku, 

d) právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o vady stejného druhu zboží nebo o vadu, která 

brání řádnému užívání a v náhradním termínu nebylo dodáno nové bezvadné zboží. 

8. V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

9. V záruční době nastoupí lokální servisní organizace prodávajícího na opravu do 48 hodin od času nahlášení 

závady a závadu odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nahlášení vady. V případě, že prodávající 

nebude schopen provést opravu do 15 pracovních dnů, zavazuje se dodat zdarma náhradní přístroj na 

dobu nutnou k odstranění vady. V případě, že doba odstranění reklamované vady překročí lhůtu 30 dnů, 

má kupující právo na výměnu zboží za nové. Kupující je rovněž v tomto případě oprávněn odstoupit od 

smlouvy. 

10. Neodstraní-li prodávající vady zboží v souladu s touto smlouvou řádně a včas, a to ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu kupujícím, je kupující oprávněn nechat odstranit vady zboží třetí 

osobou. Tento postup není porušením záručních podmínek. Prodávající se zavazuje nahradit kupujícímu 

veškeré účelně vynaložené a prokázané náklady na odstranění vad zboží třetí osobou. Tímto není dotčen 

nárok kupujícího na náhradu škody, jakož ani nárok na zaplacení smluvní pokuty. 

11. Prodávající garantuje životnost dodávaného zdravotnického zařízení min. po dobu 6 let a zavazuje se, že 

po uplynutí záruční doby dle odstavce 1 tohoto článku poskytne kupujícímu pozáruční servis a na výzvu 

kupujícího uzavře s kupujícím smlouvu o poskytování pozáručního servisu včetně dodávky dostupných 

náhradních dílů, a to po dobu životnosti přístroje, přičemž ceny za jednotlivé servisní úkony budou 

stanoveny dohodou smluvních stran. Kupující má právo tuto budoucí smlouvu s prodávajícím neuzavřít. 

12. Prodávající si je vědom toho, že nesmí prodávat zdravotnické přístroje, existuje-li důvodné podezření, že 

je jejich používáním ohroženo zdraví a bezpečnost uživatelů nebo třetích osob, a to vzhledem k poznatkům 

lékařské vědy. 

13. Prodávající se zavazuje v souladu s pokyny výrobce odborně, opakovaně a prokazatelně udržovat 

ošetřováním a pravidelnými kontrolami dodaný zdravotnický přístroj v takovém stavu, aby byla po celou 

záruční dobu zaručena jeho funkčnost a bezpečnost. Zejména se pak zavazuje po celou záruční dobu 

provádět bezpečnostně technické kontroly zdravotnického přístroje ve smyslu ust. § 65 zákona č. 

268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „BTK“) a to 

s ohledem na jeho zatřídění do rizikové třídy, v rozsahu a četnosti stanovené výrobcem. Pokud výrobce 

nestanoví četnost bezpečnostně technické kontroly u zdravotnického prostředku, který je připojen ke 

zdroji elektrické energie, provádí se bezpečnostně technická kontrola minimálně každé 2 roky. Pro 



 

 

vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany uvádějí, že provádění BTK po dobu záruční doby je 

součástí kupní ceny. 

Čl. VI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy z těchto důvodů: 

a) prodávající je v prodlení s dodávkou zboží déle než 10 dní, 

b) zboží vykazuje opakující se vady, 

c) zboží vykazuje podstatnou vadu, pro něž nelze zboží užívat a prodávající takovouto vadu 

neodstranil do 14 dnů ode dne reklamace. 

2. Kupující má dále právo od této smlouvy odstoupit, pakliže zejména v důsledku rozhodnutí MZ ČR nebo 

příslušných kontrolních orgánů nebude moci zdravotnický přístroj používat, protože tento ohrožuje 

bezpečnost a zdraví uživatele nebo třetích osob. 

3. Prodávající má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s platbou déle než 

2 měsíce. 

Čl. VII. 

Smluvní pokuty 

1. Pro případ prodlení prodávajícího se splněním jakékoliv jeho povinnosti stanovené touto smlouvou se 

prodávající zavazuje uhradit kupujícími smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny, a to za každý i započatý 

den prodlení. Prodávající smluvní pokutu uhradí kupujícímu na základě písemné výzvy k zaplacení smluvní 

pokuty, a to nejpozději do patnácti dnů. 

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně v příčinné 

souvislosti s porušením smlouvy. 

Čl. VIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Prodávající prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství. V případě, že by smlouva obsahovala 

obchodní tajemství, je toto obchodní tajemství prodávajícím ve smlouvě zřetelně označeno a prodávající 

odpovídá za to, že obchodní tajemství naplňuje všechny náležitosti dle občanského zákoníku v platném 

znění. 

2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

3. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinností smlouva nabude 

uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že by k uzavření této smlouvy došlo i tehdy, kdyby kterákoli její část byla 

neplatná nebo se neplatnou stala dodatečně a pro tyto případy považují tuto smlouvu jako celek za 

platnou s tím, že neplatné ustanovení se nahradí jiným ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu 

neplatného ustanovení. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou spolupracovat při tvorbě takového 

ustanovení. 



 

 

6. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 

osobě. 

7. Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich nepovažuje vůči druhé smluvní straně za slabší stranu ve 

smyslu občanského zákoníku. 

8. Prodávající na sebe bere nebezpečí změny okolností a nemůže se tedy domáhat jakýchkoli práv a 

povinností na základě jakékoli změny takových okolností. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo 

za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

10. Nedílnou součástí smlouvy je příloha: 

Příloha č. 1: Specifikace předmětu koupě (jde o přílohu č. 2 podkladů zadání) 

 

 

V Praze dne 15. 10. 2021 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

za kupujícího 

MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA, 

ředitel 

 

za prodávajícího 

Bc. Jiří Kai 

jednatel 

 


