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KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“) 
 

I. Smluvní strany 
 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.  
se sídlem: Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75  
IČ: 27661989, DIČ: CZ27661989 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 4437 
zastoupení: doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D., předseda představenstva a MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., 
člen představenstva 
(dále jen „Kupující č. 1“) 
 

a 
 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště 
IČ: 27660915, DIČ: CZ27660915 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 4420 
zastoupení: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva  
(dále jen „Kupující č. 2“) 
 

a 
 

Kroměřížská nemocnice a.s. 
sídlo: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 
IČ: 27660532, DIČ: CZ 27660532 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 4416 
zastoupení: MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, předseda představenstva  
(dále jen „Kupující č. 3“) 
 

a 
 

Vsetínská nemocnice a.s. 
sídlo: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín 
IČ: 26871068, DIČ CZ26871068 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2946 
zastoupení: Ing. Věra Prousková, MBA, předseda představenstva  
(dále jen „Kupující č. 4“) 
 
společně také dále jen „Kupující“ na straně jedné a  
 
PHARMOS, a.s. 
sídlo: Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava - Radvanice 
IČ: 190 10 290, DIČ: CZ19010290 
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 188 
zastoupení: PharmDr. Jiří Korta, předseda představenstva, Ing. Marcel Divácký, člen představenstva, 
Ing. Ondřej Moravec, člen představenstva 
číslo účtu: Komerční banka, a.s.,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
telefon, fax, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Prodávající“) na straně druhé  
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II. Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zejména pak podle ust. § 2079 
a následujících občanského zákoníku. 

2. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku veřejné zakázky č. 21037 s názvem Léčivé přípravky 
s obsahem antibiotik XI, část 5,6,7 a 9, jejímž zadavatelem je Kupující (dále jen „Veřejná zakázka“).  

3. Zadávací řízení bylo vedeno jako společné pro 4 zadavatele, jimiž jsou Kupující č. 1, Kupující č. 2, 
Kupující č. 3 a Kupující č. 4. Pro účely této Smlouvy se nadále Kupujícím míní, kterýkoli  
ze zadavatelů uvedených v předchozí větě, přičemž každý Kupující je oprávněn vůči Prodávajícímu 
vystupovat a uplatňovat práva z této Smlouvy samostatně. 

 

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodávat Kupujícímu na základě jednotlivých 
objednávek léčivé přípravky, jejichž podrobná specifikace je uvedena v cenové nabídce tvořící 
Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Léčivé přípravky“ nebo zkráceně „LP“) a na straně druhé 
závazek Kupujícího Léčivé přípravky převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu, vše způsobem  
a za podmínek dále ve Smlouvě uvedených.  

2. Léčivé přípravky budou dodávány vždy na základě objednávky Kupujícího, v níž budou uvedeny 
podrobné požadavky na jednotlivou dodávku (dále jen „Objednávka“), a to zejména  
co do specifikace a množství objednávaných Léčivých přípravků. Objednávka musí vždy obsahovat 
označení Kupujícího. Jednotlivé Objednávky může Kupující podle své volby předložit Prodávajícímu 
buď 
 v listinné podobě, a to na adresu: sídlo prodávajícího nebo  
faxem, a to na číslo  597 575 261 nebo  
el. poštou, a to na e-mail: prodej.morava@pharmos.cz nebo 
telefonicky, a to na číslo 800 555 010 nebo 
datovým výstupem lékárenského SW Lekis, Farmis, Doctis, Navision.   

3. Objednávku odeslanou Kupujícím Prodávající bez zbytečného odkladu odesilateli písemně (e-mail 
viz níže) potvrdí (provede akceptaci Objednávky). Kontaktními osobami pro účely objednávání jsou: 

 za Kupujícího č. 1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 za Kupujícího č. 2: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 za Kupujícího č. 3: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 za Kupujícího č. 4: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 za Prodávajícího: prodejní oddělení, e-mail: prodej.morava@pharmos.cz 

Smluvní strany si mohou písemně (e-mail) dohodnout i jiné kontaktní osoby pro účely objednávání. 
4. Prodávající se zavazuje dodat Léčivé přípravky v množství určeném Kupujícím nejpozději do 48 

hodin od objednání.   V případě, že Prodávající není schopen dodat LP do 48 hodin z důvodu,  
že LP nemá k dispozici, popřípadě z jiného provozního důvodu, ale LP jsou v době objednání 
dostupné na trhu v České republice prostřednictvím jiného dodavatele, je Prodávající povinen 
ihned sdělit Kupujícímu, že LP nedodá řádně a včas, přičemž Kupující má právo zajistit si v případě 
nezbytné akutní potřeby a v množství nezbytně nutném dodávku LP prostřednictvím tohoto jiného 
dodavatele. Případný rozdíl v nákupních cenách, jenž vznikne mezi cenami sjednanými touto 
Smlouvou a cenami jiného dodavatele, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím. 
Prodávající se zavazuje tento případný rozdíl v cenách na základě výzvy Kupujícího uhradit v plné 
výši. Prodávající může nabídnout při nedostupnosti předmětu plnění náhradou jiný adekvátní 
přípravek. Tento však musí mít shodné vlastnosti jako předmět plnění dle této smlouvy a jeho 
dodávka musí být odsouhlasena Kupujícím. Rozdíl v nákupních cenách, jež vznikne mezi cenami 
sjednanými touto smlouvou, a cenami dodaného náhradního přípravku, uhradí Prodávající 
Kupujícímu na základě písemné výzvy Kupujícího v termínu, který bude uveden v této výzvě.  
V případě nemožnosti plnění ze strany prodávajícího z důvodů stahování zboží z trhu na základě 
rozhodnutí SÚKL (doložené příslušným rozhodnutím SÚKL), nebo z důvodu výpadku 
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dodávek/omezení výroby zboží (doložené prohlášením výrobce zboží a ohlášením na SÚKL), 
nevznikne kupujícímu v těchto případech nárok na úhradu rozdílu v ceně dle předchozího odstavce. 
Prodávající je povinen doložit kupujícímu podklady prokazující výše uvedené důvody prodlení 
nejpozději do 48 hodin od uplynutí termínu pro dodání zboží dle této smlouvy, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

5. Prodávající se zavazuje zaslat obratem akceptaci Objednávky Kupujícímu. Akceptací této 
Objednávky bere Prodávající na vědomí její zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb. v platném 
znění (zákon o registru smluv). 

6. Léčivé přípravky je Prodávající povinen dodat v souladu s požadavky zákona č. 378/2007 Sb.,  
a prováděcích předpisů, zejména s požadavky správné distribuční praxe ve smyslu vyhlášky  
č. 229/2008 Sb., případně dalšími souvisejícími právními předpisy. Léčivé přípravky musí být 
dodány jen v originálních neporušených obalech. 

7. Orientační množství uvedené v zadávací dokumentaci je stanoveno pouze nezávazně jako 
průměrné množství výrobků odebíraných Kupujícím za příslušné období. Tyto údaje nejsou závazné 
pro skutečné množství, které bude Prodávající dodávat – toto bude dáno výlučně potřebou 
jednotlivých Kupujících č. 1-4 a jejich jednotlivými Objednávkami.   

  
 

IV. Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena za jednotlivé Léčivé přípravky je obsažena v cenové nabídce, která je Přílohou č. 1 této 
Smlouvy. Konkrétní výše kupní ceny Léčivých přípravků, které jsou předmětem Objednávky, bude 
určena na základě množství objednaného Kupujícím a jednotkových cen uvedených v cenové 
nabídce. 

2. Všechny ceny uvedené v cenové nabídce obsahují náklady na dopravu i všechny ostatní náklady 
Prodávajícího spojené s realizací předmětu Smlouvy a jsou závazné i pro operativní dodávky 
Léčivých přípravků na základě mimořádných požadavků Kupujícího, při nichž nebude účtována 
žádná přirážka. 

3. V případě Léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění může dojít ke změně 
(snížení/zvýšení) kupní ceny Léčivých přípravků pouze při změně pravidel cenové a úhradové 
regulace provedených na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,  
v platném znění. Aktuální kupní cena Léčivého přípravku v Kč bez DPH bude v takovém případě 
rovna součinu aktuálně platné ceny výrobce a výše uplatněné přirážky distributora uvedené  
v nabídce za nakupovaný počet kusů. Kupní cena se v takovém případě může zvýšit/snížit o tolik 
procent, která budou odpovídat procentnímu vyjádření provedené cenové a úhradové regulace. 

4. V případě, že Léčivé přípravky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo se jedná  
o veřejnou zakázku, jejímž předmětem byla pouze účinná látka, nelze jednotkovou cenu po celou 
dobu účinnosti této Smlouvy zvýšit.  

5. Předmětem dodávky mohou být pouze Léčivé přípravky, jejichž doba expirace ke dni splnění 
dodávky je nejméně 6 měsíců. Léčivé přípravky, u nichž ke dni splnění dodávky je expirační doba 
kratší než 6 měsíců, mohou být dodány jen po předchozí dohodě s Kupujícím a za sníženou kupní 
cenu. Výše slevy bude sjednána s Kupujícím individuálně pro každý takový případ. 

6. Dodané Léčivé přípravky budou uhrazeny na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
vystaveného na základě řádně podepsaných dodacích listů. Lhůta splatnosti faktury je 60 dní  
ode dne doručení faktury Kupujícímu, povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude některý 
údaj uvedený chybně, je Kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
Prodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí Kupující důvod 
vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadně vystavené faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
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bezvadné faktury Kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb souvisejících 
s plněním této Smlouvy (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.). 

 
 

V. Dodání Léčivých přípravků 

1. Léčivé přípravky je Prodávající povinen dodat Kupujícímu do 48 hodin od objednání. Léčivé 
přípravky budou dodávány vždy do lékárny v místě sídla Kupujícího, a to v pracovní dny v době: 
u Kupujícího č. 1 a 2 od 7:00 – 16.00 hodin; 
u Kupujícího č. 3 a 4 od 7:00 – 15:00 hodin. 
V případě nutnosti dodání Léčivých přípravků mimo pracovní dny bude doba dodání do lékárny 
individuálně dohodnuta.  Smluvní strany z důvodu právní jistoty uvádí, že spadá-li termín dodání 
LP do mimopracovního dne (svátky, sobota, neděle), budou příslušné LP dodány v nejbližším 
pracovním dni následujícím po tomto mimopracovním dni, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

2. Každá dílčí dodávka Léčivých přípravků je splněna řádným a včasným dodáním do lékárny 
Kupujícího a potvrzením převzetí příslušným zaměstnancem lékárny. Léčivé přípravky budou 
dopravovány do místa plnění na vlastní náklady a nebezpečí Prodávajícího.  

3. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Léčivých 
přípravků. 

4. Prodávající je povinen uvádět na každé faktuře za jednotlivá dílčí plnění v samostatné rubrice  
v záhlaví faktury údaj: smlouva č. 21037 (číslo zakázky) ze dne (datum uzavření smlouvy). 

5. Předání a převzetí Léčivých přípravků na základě jednotlivé Objednávky Prodávajícím Kupujícímu 
bude provedeno prostřednictvím dodacího listu, který bude potvrzen odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran.  

6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí dodávky Léčivých přípravků v následujících případech: 

• Prodávající nepředá Kupujícímu v místě plnění dodací list k podpisu; 

• dodací list nebo jeho přílohy neobsahují množství Léčivých přípravků s uvedením jednotlivých 
druhů LP a cenu za jeden kus LP, včetně DPH; 

• množství Léčivých přípravků nebo přepravních obalů v dodacím listu nebo jeho přílohách 
neodpovídá skutečnosti; 

• Prodávající nepředá s dodávkou elektronickou verzi dodacího listu, 

• dodací listy nebudou uvádět počty kusů Léčivých přípravků s každou šarží samostatně. 

• dodané Léčivé přípravky nesplňují podmínky uvedené v této Smlouvě.  
7. Smluvní strany sjednávají, že Kupující je oprávněn uplatňovat reklamace zjevných vad do 14 dnů 

po převzetí LP. Kupující má rovněž právo uplatnit reklamaci na dodatečně zjištěná prázdná balení 
Léčivých přípravků, a to po celou dobu expirační doby. 

8. Reklamace může Kupující uplatňovat emailem nebo prostřednictvím služby pro vyřizování 
reklamací na webových stránkách Prodávajícího, případně předáním reklamovaného zboží 
s dokumentací přepravci Prodávajícího oproti podpisu. Prodávající se zavazuje reklamaci vyřešit 
nejpozději do 14 dnů od jejího podání. 

 
 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Prodávající je při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy povinen postupovat samostatně, 
odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení účelu této Smlouvy. Prodávající je 
povinen řídit se při plnění této Smlouvy příslušnými předpisy a je rovněž vázán odůvodněnými 
pokyny Kupujícího, které mu budou zadávány v průběhu plnění této Smlouvy. Prodávající je 
povinen upozornit Kupujícího na nevhodnou povahu těchto pokynů. 

2. Prodávající je povinen dodržovat při plnění této Smlouvy všechny závazné právní předpisy 
upravující zejména požadavky týkající se zacházení s Léčivými přípravky. Součástí závazku 
Prodávajícího je dodání předmětu plnění včetně veškerých dokladů, ze kterých musí být zřejmé 
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zejména způsob jeho použití, skladování, doba použitelnosti, složení, identifikace výrobce apod., 
přičemž všechny údaje musí být uvedeny v českém jazyce s výjimkou odborných technických 
výrazů. Prodávající je rovněž povinen doložit, že předmět plnění, dodávaný dle této Smlouvy, 
splňuje požadavky na jeho použití Kupujícím k danému účelu dle zákona č. 378/2007 Sb.,  
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích právních předpisů, popř. dalších příslušných právních předpisů upravujících 
problematiku Léčivých přípravků. 

3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na jakost dodávaných Léčivých přípravků do uplynutí 
jejich doby použitelnosti (expirační lhůty), přičemž tato doba použitelnosti nesmí být v okamžiku 
dodání Léčivých přípravků Kupujícímu kratší než 6 měsíců. Dodání Léčivých přípravků s kratší dobou 
použitelnosti je možné pouze s předchozím souhlasem Kupujícího.  

4. Dodá-li Prodávající nevhodný předmět plnění, resp. plnění nesplňující stanovené požadavky 
Kupujícího, je Prodávající povinen neprodleně po upozornění na tuto skutečnost na vlastní náklady 
převzít od Kupujícího, za podmínek platných pro dodání předmětu plnění dle této Smlouvy, 
veškerou takto nevhodnou dodávku a nahradit ji dodávkou splňující požadavky této Smlouvy. 

5. Kupující je povinen převzít řádně dodané Léčivé přípravky a zaplatit za ně sjednanou cenu. 
6. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou pro naplnění účelu této 

Smlouvy. 
 

VII. Sankce 

1. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním LP dle této Smlouvy a příslušné Objednávky uhradí 
Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny (bez DPH) LP, s jejichž dodáním 
je Prodávající v prodlení, a to za každý den prodlení. V případě opakovaného (min. 3x) prodlení 
s dodáním LP má zároveň Kupující právo odstoupit od Smlouvy. 

2. V případě, že Prodávající nesdělí Kupujícímu ve smyslu článku III odst. 4 ihned skutečnost 
o neschopnosti dodat LP ve sjednaných termínech, a tedy Kupující v této souvislosti v domnění 
řádného a včasného plnění ze strany Prodávajícího nevyužije svého práva zajistit si dodávku LP 
u jiného dodavatele, je Kupující mimo smluvní pokutu podle odst. 1 tohoto článku až do řádného 
dodání objednaných LP oprávněn požadovat po Prodávajícím i smluvní pokutu ve výši 5 %  
z ceny nedodaného zboží bez DPH. 

3.  V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktur je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu úrok 
z prodlení ve výši stanovené dle občanského zákoníku. 

4.  Za prodlení s úhradou faktur není Prodávající oprávněn kromě smluvně sjednaného úroku 
z prodlení dle předchozí věty uplatňovat vůči Kupujícímu jakoukoliv pokutu nebo jinou sankci.  

5.  Případné prodlení Kupujícího s úhradou faktur nebude považováno za podstatné porušení Smlouvy 
a není důvodem k odstoupení od této Smlouvy nebo pozastavení dodávek Léčivých přípravků na 
dobu do zaplacení faktur. 

6.  Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu v plné výši újmu, která Kupujícímu vznikla vadným 
plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Prodávajícího dle této Smlouvy. 
Uplatněním smluvní pokuty není toto právo na náhradu újmy nijak dotčeno.  

 
 

VIII. Zvláštní ustanovení o DPH 

1.  Prodávající je povinen sdělit Kupujícímu skutečnosti, které zakládají jeho povinnost ručení  
za neodvedenou daň z přidané hodnoty za zdanitelná plnění uskutečněná podle této Smlouvy  
(viz § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Informace musí 
poskytnout písemně nejpozději do 10 dnů od vzniku uvedených skutečností. 

2.  V případě, že skutečnosti definované § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
v platném znění, nastanou, je Kupující oprávněn zajistit předmětnou daň z přidané hodnoty podle 
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§ 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Kupující je oprávněn 
uvedený postup uplatnit zejména v případech, že: 

• na Prodávajícího bude vyhlášeno insolvenční řízení,  

• Prodávající nebude schopen na požádání Kupujícího předložit prohlášení o bezdlužnosti vůči 
správci daně,  

• Prodávající sdělí podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy skutečnosti rozhodné pro vznik 
povinnosti ručení ze strany Kupujícího. 

3.  V případě, že Prodávající poruší povinnost uloženou v odst. 1 a 2 tohoto článku Smlouvy, je Kupující 
oprávněn vůči němu uplatnit náhradu za veškeré škody, které mu tím vzniknou. 

4.  Kupující je povinen ve lhůtě 15 dnů sdělit Prodávajícímu, že v souladu s předchozími odstavci 
uplatnil zajištění daně. Tímto oznámením se má za to, že Kupující splnil vůči Prodávajícímu svůj 
závazek k úhradě kupní ceny ve výši uplatněné daně z přidané hodnoty, plynoucí z jednotlivých 
daňových dokladů. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se uzavírá na dobu 1 roku od účinnosti této Smlouvy.  
2. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí 

ustanoveními občanského zákoníku. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy 
nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.  

3. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne, 
či jinak znemožní, a to dnem tohoto odmítnutí či znemožnění doručení. 

4. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou číslovány vzestupně, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány osobami 
oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany.  

5. Pohledávky vyplývající ze Smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím písemným 
souhlasem druhé smluvní strany. Prodávající prohlašuje, že neuzavřel před uzavřením této 
Smlouvy s jinou osobou smlouvu o postoupení všech nebo více pohledávek (faktoringovou nebo 
podobnou smlouvu), která se vztahuje i na pohledávky vyplývající ze Smlouvy. Pokud se toto 
prohlášení ukáže nepravdivým, má Kupující právo od Smlouvy odstoupit. 

6. Smlouvu je možné vypovědět každou ze smluvních stran i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní 
lhůta v délce jeden měsíc začíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně. 

7. Pro případ, že se na uzavřenou Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím 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), platí, že obě smluvní strany 
s tímto uveřejněním souhlasí a sjednávají, že správci registru smluv zašle tuto Smlouvu  
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Kupující č. 1, přičemž uvede v metadatech Smlouvy 
datové schránky Kupujících č. 2,3,4 a Prodávajícího, aby potvrzení o uveřejnění bylo doručeno  
i těmto osobám. 

8. Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu poslední smluvní strany a účinnosti k datu uveřejnění 
Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá-li Smlouva 
uveřejnění v registru smluv. Strany tímto sjednávají, že jejich vzájemná práva a povinnosti  
se touto Smlouvou řídí již od data, kdy bude Smlouva podepsána poslední smluvní stranou. Jsou-li 
však předmětem Smlouvy léčiva nebo zdravotnické prostředky, nabývá Smlouva účinnosti 
nezávisle na uveřejnění v registru smluv.  

9. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž Kupující obdrží čtyři a Prodávající jedno vyhotovení. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a odpovídá jejích 
pravé a svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

11. Přílohy Smlouvy: 
 Příloha č. 1 - Cenová nabídka 
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Ve Zlíně dne 31. 1. 2022 Ve Zlíně dne 31. 1. 2022 
 
 
 
 
……………………………………………. ……………………………………….. 
Za Kupujícího č. 1 Za Kupujícího č. 1 
doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D. MUDr. Marcel Guřan, Ph.D. 
předseda představenstva člen představenstva 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.  Krajská nemocnice T. Bati, a. s.  
 
 
V Uherském Hradišti dne 11. 3. 2022 V Kroměříži dne 2. 2. 2022 
 
 
 
 
……………………………………………. ………………………………………….. 
Za Kupujícího č. 2 Za Kupujícího č. 3 
MUDr. Petr Sládek MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA 
předseda představenstva předseda představenstva 
Uherskohradišťská nemocnice a.s. Kroměřížská nemocnice a.s. 
 
 
Ve Vsetíně dne 7. 2. 2022 V Ostravě, dne 21. 1. 2022 
 
 
 
 
…………………………………………….. ……………………………………………… 
Za Kupujícího č. 4 Za Prodávajícího 
Ing. Věra Prousková, MBA                                            Ing. Ivo Přibyl, člen představenstva 
předseda představenstva Ing. Ondřej Moravec, člen představenstva 
Vsetínská nemocnice a.s. PHARMOS, a.s. 
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 Příloha č. 1 - Cenová nabídka 
 

                    

Cena za cenovou 

jednotku OP 
Základní nabídková cena Celková nabídková cena 

Číslo 

části 

veřejn

é 

zakázk

y 

Název části ATC 

Přepokláda

né 

množství  

jednotek po 

dobu trvání 

smlouvy 

SÚKL 

kód 

Název 

přípravku 

Doplněk 

názvu 

Lék. 

form

a 

Cenov

á 

jednot

ka 

Maximá

lní 

nabídko

vá cena 

bez 

DPH za 

cenovou 

jednotk

u (Kč) 

bez 

DPH 
DPH 

včetně 

DPH 

Uplat

něná 

přiráž

ka 

distrib

utora 

 (v %) 

Cena za 

1 balení 

bez DPH 

(v Kč) 

DPH 

za 1 

balen

í (v 

Kč) 

Cena 

za 1 

balení 

včetně 

DPH (v 

Kč) 

Celková 

nabídková 

cena bez 

DPH při 

předpokládan

ém počtu 

balení za 1 

rok (v Kč) 

Celková 

nabídková cena 

včetně DPH při 

předpokládané

m počtu balení 

za 1 rok (v Kč) 

5 
Chloramfeni

kol 1g 

J01BA0

1 
 216468 

Chlorampheni

col VUAB 1g 

inj.plv.sol.1 II 

1g 

inj.plv.sol

.1 II 

inj 

plv 

sol 

1 amp. 70,20        80 580,50 88 638,55 

 

Celkem  

  

        

                

      80 580,50 88 638,55 

 
 

                    

Cena za cenovou 

jednotku 
OP Základní nabídková cena Celková nabídková cena 

Číslo 

části 

veřejn

é 

zakázk

y 

Název části ATC 

Přepokl

ádané 

množst

ví  

jednote

k po 

dobu 

trvání 

smlouv

y 

SÚKL 

kód 

Název 

přípravku 

Doplněk 

názvu 

Lék. 

form

a 

Ceno

vá 

jedno

tka 

Maximál

ní 

nabídkov

á cena 

bez DPH 

za 

cenovou 

jednotku 

(Kč) 

bez DPH DPH 

včetn

ě 

DPH 

Uplatněn

á 

přirážka 

distributo

ra 

 (v %) 

Cena 

za 1 

balení 

bez 

DPH (v 

Kč) 

DPH za 

1 

balení 

(v Kč) 

Cena 

za 1 

balení 

včetně 

DPH (v 

Kč) 

Celková 

nabídková cena 

bez DPH při 

předpokládané

m počtu balení 

za 1 rok (v Kč) 

Celková 

nabídková 

cena včetně 

DPH při 

předpokládan

ém počtu 

balení za 1 

rok (v Kč) 

6 
Klarithromy

cin 500mg 
J01FA09  235812 

Klacid 

500mg 

inf.plv.csl.1 

500mg 

inf.plv.csl.

1 

inf 

plv 

sol 

1 

amp. 
130,25        614 300,40 675 730,44 

Celkem  

  
        

                
      614 300,40 675 730,44 
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Maxim

ální 

nabídk

ová 

cena 

bez 

DPH za 

cenovo

u 

jednotk

u (Kč) 

Cena za cenovou jednotku OP Základní nabídková cena Celková nabídková cena 

Číslo 

části 

veřejn

é 

zakáz

ky 

Název 

části 
ATC 

Přepoklá

dané 

množstv

í  

jednotek 

po dobu 

trvání 

smlouvy 

SÚK

L 

kód 

Název přípravku 
Doplněk 

názvu 

Lék. 

forma 

Ceno

vá 

jedno

tka 

bez 

DPH 
DPH 

včetně 

DPH 

Uplatn

ěná 

přirážk

a 

distribu

tora 

 (v %) 

Cena 

za 1 

balení 

bez 

DPH (v 

Kč) 

DPH 

za 1 

balen

í (v 

Kč) 

Cena 

za 1 

balení 

včetně 

DPH (v 

Kč) 

Celková 

nabídková 

cena bez 

DPH při 

předpoklád

aném počtu 

balení za 1 

rok (v Kč) 

Celková 

nabídková cena 

včetně DPH při 

předpokládané

m počtu balení 

za 1 rok (v Kč) 

7 

Gentamici

n 

80mg/2ml  

J01GB03  9641

4 

Gentamicin Lek 

80mg/2ml 

inj.10x2ml/80mg 

80mg/2ml 

inj.10x2ml/8

0mg 

inj sol 
1 

amp. 
5,20        66 508,00 73 158,80 

Celkem  

  
        

                
      66 508,00 73 158,80 

 

                    

Cena za cenovou 

jednotku 
OP Základní nabídková cena Celková nabídková cena 

Číslo 

části 

veřejné 

zakázk

y 

Název 

části 
ATC 

Přepoklá

dané 

množství  

jednotek 

po dobu 

trvání 

smlouvy 

SÚKL 

kód 

Název 

přípravku 

Doplněk 

názvu 

Lék. 

forma 

Ceno

vá 

jedno

tka 

Maximál

ní 

nabídkov

á cena 

bez DPH 

za 

cenovou 

jednotku 

(Kč) 

bez 

DPH 
DPH 

včetn

ě 

DPH 

Uplatněn

á 

přirážka 

distributo

ra 

 (v %) 

Cena 

za 1 

balen

í bez 

DPH 

(v 

Kč) 

DPH za 

1 

balení 

(v Kč) 

Cena za 1 

balení 

včetně 

DPH (v 

Kč) 

Celková 

nabídková 

cena bez 

DPH při 

předpoklád

aném počtu 

balení za 1 

rok (v Kč) 

Celková 

nabídková cena 

včetně DPH při 

předpokládané

m počtu balení 

za 1 rok (v Kč) 

9 

Amikacin 

500mg/2

ml 

J01GB06  231464 

AMIKACIN 

OLIKLA 

250mg/ml 

inj/inf sol 1x 

2ml 

250mg/m

l inj/inf 

sol 1x 

2ml 

inj/inf 

sol 

1 

amp. 
42,82        105 924,00 116 516,40 

Celkem  

  
        

                
      105 924,00 116 516,40 

 


