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KUPNÍ SMLOUVA – Č. 5200_222605001_Q1 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli/y TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, 

družstvo, IČ: 00483389, se sídlem Terezín, ul. Prokopa Holého 183, PSČ 411 55, zapsáno 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr, vložka 73, 

adrese el. pošty: tetronik@tetronik.cz 

zastoupena: Bc. Vladimírem Sakařem, předsedou družstva 

(dále jen „prodávající“) 

a 

obchodní firma: Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště 

identifikační číslo: 27660915 

DIČ: CZ27660915 

adresa elektronické pošty, telefon nemuh@nemuh.cz 

zapsaná/ý: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, oddíl B, vložka č. 4420 

zastoupen:  

 

(dále jen „kupující“) 

 

tuto KUPNÍ SMLOUVU dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu nové, nepoužité zboží uvedené 

v čl. A. „Specifikace zboží a kupní cena“ této smlouvy a blíže specifikované v příloze č. 1 této 

smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na něho vlastnické právo ke zboží, přičemž kupující se 

touto smlouvou zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží, a to ve 

výši za podmínek stanovených v čl. A. „Specifikace zboží a kupní cena“ této smlouvy. 

Prodávající prohlašuje, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, 

nemá právní vady a jeho kvalitativní a technické vlastnosti odpovídají příslušným obecně 

závazným právním předpisům a technickým normám. Prodávající dále prohlašuje, že dodané 

zboží je ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání. 

 

 

čl. A. Specifikace zboží a kupní cena 

Specifikace zboží Kupní cena zboží 

bez DPH 

Kupní cena zboží 

včetně DPH 

Splatnost kupní ceny 

zboží a způsob 

úhrady 
Komponenty  

vyvolávacího systému 
QTRONIK 266 636,06 Kč 322 629,63 Kč  21 dní, převodem 

 

Kupní cenou se rozumí cena dodaného zboží včetně obalu, dopravy do sídla kupujícího, 

návodu k použití a veškerých dalších nákladů a výdajů prodávajícího spojených s realizací 

této kupní smlouvy. Kupní cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Použití 

ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku se výslovně vylučuje. 

Zálohy na platby nejsou sjednány. Předmět smlouvy bude uhrazen na základě daňového 

dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného po předání a převzetí zboží. 

Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě těchto 

náležitostí je prodávající povinen vyznačit na faktuře i předmět smlouvy a jeho přesnou 

specifikaci, Prodávající je povinen zaslat elektronickou fakturu ve formátu PDF nebo ISDOC 

na e-mailovou adresu: financni@nemuh.cz 

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je 

kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez 

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí kupující důvod vrácení. Druhá 
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smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu 

druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne 

doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.  

 

 

Další práva a povinnosti smluvních stran souvisejících s dodáním zboží jsou specifikovány 

v čl. B. „Dodací podmínky“ této smlouvy a v obchodních podmínkách prodávajícího pro 

prodej zboží, které tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „obchodní podmínky“). 

 

čl. B. Dodací podmínky 

Místo a datum dodání 

zboží 

Prodávající provádí 

instalaci u 

kupujícího 

(ano/ne) 

Odměna 

prodávajícího za 

provedení instalace 

zboží bez DPH 

Odměna 

prodávajícího za 

provedení instalace 

zboží včetně DPH 

do 30.06.2022 

Bude řešeno 
samostatnou 

objednávkou po 

dodání zboží   

 

Se zbožím funkčně souvisí software blíže specifikovaný v čl. C. „Software“ této smlouvy a 

v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „software“). Prodávající tímto poskytuje kupujícímu 

oprávnění k výkonu práva software užít (licenci) a kupující se tímto zavazuje uhradit 

prodávajícímu za poskytnutí licence k software odměnu ve výši stanovené 

v čl. C. „Software“ této smlouvy, přičemž rozsah užití software a další práva a povinnosti 

smluvních stran ve vztahu k software (včetně licenčních ujednání) jsou stanoveny v čl. C. 

„Software“ této smlouvy a v obchodních podmínkách. 

Pro případ prodlení s termínem dodání zboží uvedeným v tomto čl. B. smlouvy sjednávají 

smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,03 % z kupní ceny zboží v Kč včetně DPH, a to za 

každý započatý den prodlení. 

 

 

čl. C. Software 

Označení software Maximální počet 

subjektů 

evidovaných v 

software 

Maximální počet uživatelů 

pracujících současně se 

software 

Doba trvání 

licence k 

software 

Není součástí dodávky    

 

 

Práva a povinnosti stran této smlouvy se dále řídí čl. D. „Další ujednání“ této smlouvy. 

 

čl. D. Další ujednání 

--- 

 

Smluvní strany se dohodly na záruční době zboží v délce 24 měsíců.  

Na tuto smlouvu se 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), v platném znění. Obě smluvní strany 

souhlasí s tímto uveřejněním a sjednávají, že kupující odešle tuto smlouvu správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Kupující bude při přípravě dokumentu k uveřejnění 

vycházet z konkrétních písemných (e-mail) pokynů prodávajícího, a to zejména ve věci 

znečitelnění obchodního tajemství, osobních údajů a jiných zákonem chráněných údajů. 

Pokud k písemnému (e-mail) sdělení prodávajícího o znečitelnění konkrétních údajů ve 

smlouvě nedojde ještě před uzavřením smlouvy, potvrzuje tímto prodávající, že výslovně 
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souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu.  

 

 

 

Nedílnou součást této smlouvy tvoří její příloha č. 1 – Cenová nabídka č. 22NVY0032. 

 

Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) 

stejnopis. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že jsou s ním srozuměni 

a na důkaz toho připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

Kupující tímto potvrzuje, že mu byly předány obchodní podmínky, které jsou přílohou a 

nedílnou součástí této smlouvy a které podrobněji vymezují práva a povinnosti stran 

vyplývající z této smlouvy. 

 

Příloha:  Obchodní podmínky vydané dne 

 

Podpisy stran: 

 

V Terezíně dne __________  V Uherském Hradišti dne __________ 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

Prodávající    Kupující 

TETRONIK - výrobní družstvo   ………………… 

Terezín, družstvo   ………….. 

Bc. Vladimír Sakař, předseda družstva  
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Příloha č. 1 – Cenová nabídka č. 22NVY0032 


