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KUPNÍ SMLOUVA 

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

 

I. Smluvní strany 

 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

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

IČO: 27660915, DIČ: CZ27660915 

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 4420 

zastoupení: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva  

(dále jen „Kupující “) 

 

a 

 

 

Zarys International Group s.r.o. 

Sídlo: Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava 

IČ: 09637737   DIČ: CZ09637737 

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 83680 

zastoupení: Wojciech Boryczko, prokura 

číslo účtu:  

kontaktní osoby:  

telefon, fax, e-mail:  

(dále jen „Prodávající“) 

  

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 poptávkového řízení INFUZNÍ A TRANSFUZNÍ 

MATERIÁL 2022, jejímž zadavatelem je Kupující.  

 

III. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodávat Kupujícímu na základě jednotlivých 

objednávek zboží, jehož podrobná specifikace je uvedena v cenové nabídce tvořící Přílohu č. 1 této 

Smlouvy (dále jen „Zboží“) a na straně druhé závazek Kupujícího Zboží převzít a zaplatit za něj 

sjednanou cenu, vše způsobem a za podmínek dále ve Smlouvě uvedených.  

2. Zboží bude dodáváno 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 objednávaného Zboží. Objednávka musí vždy obsahovat označení Kupujícího. Jednotlivé 

Objednávky může Kupující podle své volby předložit Prodávajícímu buď 

el. poštou, a to na e-mail:  objednavky@zarys.cz   nebo 

telefonicky, a to na číslo 737 954 388  
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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:   

     

     

 za Prodávajícího:   

     

 

IV. Kupní cena a platební podmínky 

 

1. Kupní cena za jednotlivé druhy Zboží je obsažena v cenové nabídce, která je Přílohou č. 1 této 

Smlouvy. Konkrétní výše Kupní ceny Zboží, které je 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 Zboží 

na základě mimořádných požadavků Kupujícího, při nichž nebude účtována žádná přirážka. 

3. Dodané Zboží bude uhrazeno na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného na 

základě řádně podepsaných dodacích listů. Lhůta splatnosti faktury je 30 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. Faktura musí být zaslána elektronicky na adresu financni@nemuh.cz. 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 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 Zboží 

1. Zboží je Prodávající povinen dodat Kupujícímu do 5 dnů od objednání. Zboží bude dodáváno vždy 

do skladu v místě sídla Kupujícího, a to v pracovní dny v době od 7:00 do 15:00 hod. 

V případě nutnosti dodání Zboží mimo pracovní dny bude doba dodání individuálně dohodnuta.   

2. Každá dílčí dodávka Zboží je splněna řádným a včasným dodáním do skladu Kupujícího a 

potvrzením převzetí příslušným zaměstnancem skladu. Zboží bude dopravováno do místa plnění na 

vlastní náklady a nebezpečí Prodávajícího.  

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

4. Předání a převzetí Zboží na základě jednotlivé Objednávky Prodávajícím Kupujícímu bude 

provedeno prostřednictvím dodacího listu, který bude potvrzen odpovědnými zástupci obou 

smluvních stran.  
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí dodávky Zboží v následujících případech: 

mailto:financni@nemuh.cz
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• Prodávající nepředá Kupujícímu v místě plnění dodací list k podpisu; 

• dodací list nebo jeho přílohy neobsahují množství Zboží materiálu s uvedením jednotlivých 

druhů Zboží a cenu za jeden kus Zboží, včetně DPH; 

• množství Zboží nebo přepravních obalů v dodacím listu nebo jeho přílohách neodpovídá 

skutečnosti; 

• dodané Zboží nesplňuje podmínky uvedené v této Smlouvě.  

 

6. Smluvní strany sjednávají, že Kupující je oprávněn uplatňovat reklamace zjevných vad do 14 dnů 

po převzetí Zboží.  

7. 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. Součástí závazku Prodávajícího je dodání předmětu plnění včetně veškerých dokladů, ze kterých 

musí být zřejmé 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 povinen dodržovat při plnění této Smlouvy všechny obecně 

závazné právní předpisy. V případě, že dodávané Zboží je zdravotnickým prostředkem, je 

Prodávající povinen doložit, že předmět plnění, dodávaný dle této Smlouvy, splňuje požadavky na 

jeho použití Kupujícím k danému účelu dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích 

a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 

právních předpisů, popř. dalších příslušných právních předpisů upravujících problematiku 

zdravotnických prostředků. 

3. Expirace dodávaného zboží je minimálně 1 rok ode dne dodání zboží. 

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 Zboží 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 Zboží dle této Smlouvy a příslušné Objednávky uhradí 

Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny (bez DPH) Zboží, s jehož 

dodáním je Prodávající v prodlení, a to za každý den prodlení.  
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2.  V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktur je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu 

úrok z prodlení ve výši stanovené dle občanského zákoníku. 

3.  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.  

4.  Případné prodlení Kupujícího s úhradou faktur nebude považováno za podstatné porušení Smlouvy 

a není důvodem k odstoupení od této Smlouvy nebo pozastavení dodávek Zboží na dobu do 

zaplacení faktur. 

5.  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 § 

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 rok od data podpisu této Smlouvy. Výpovědní doba činí 1 měsíc a 

počíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 

druhé smluvní straně. 

 

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.  
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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.  Na uzavřenou 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). Obě smluvní strany s tímto uveřejněním souhlasí a 

sjednávají, že správci registru smluv zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv Kupující. Kupující bude při přípravě dokumentu k uveřejnění vycházet z 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 souhlasí s uveřejněním Smlouvy v plném rozsahu. 

7.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu poslední smluvní strany.   

 

8.  Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a odpovídá jejích 

pravé a svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

10.   Přílohy Smlouvy: 

 Příloha č. 1 – Cenová nabídka 

  

 

 

 

V Uherském Hradišti dne …………….   V Ostravě dne ………… 

 

 

 

 

 

…………………………………………….  ………………………………………….. 

Uherskohradišťská nemocnice a.s.   Zarys International Group s.r.o. 

MUDr. Petr Sládek     Wojciech Boryczko 

předseda představenstva    prokura 
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