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Kupní smlouva 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
„občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 

Smluvní strany: 

 

Prodávající, jímž je: 
Obchodní firma:  Werfen Czech s.r.o. 

se sídlem:    Počernická 272/96, 10800 Praha 10 

IČ:    24206181 

DIČ:     CZ20206181 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18854 

zastoupená:   Mgr. Romanem Vybíralem, prokuristou 

tel.:    

fax:    

email:    

bankovní spojení / číslo účtu:  BNP Paribas S.A., pobočka ČR č.ú.:
(dále označován krátce též jako „prodávající“), 
 

a 

 

Kupující, jímž je:  
Obchodní firma:  Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace. 
se sídlem:   Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov 

IČ :    00839205 

DIČ:     CZ00839205 

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1258 

jehož jménem jednají:  JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice 

tel.:    

fax:    

bankovní spojení / číslo účtu:  KB, a.s.       č.ú.:
(dále označován krátce též jako „kupující“),  
 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto  
 

Kupní smlouvu 

 
 

I. 
Předmět smlouvy a dodací podmínky 

 
1. Prodávající se na základě této smlouvy zavazuje kupujícímu dodávat koagulační reagencie 

a další spotřební materiál (dále jen „materiál“), podle aktuální nabídky prodávajícího. 
 

2. Kupující se zavazuje dodávaný materiál, v případě, že splňuje všechny požadované a dohodnuté 
parametry a požadavky právních předpisů ČR a EU převzít a uhradit příslušnou kupní cenu. 
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3. Na základě této smlouvy budou realizovány dodávky materiálu prodávajícím kupujícímu dle 
jednotlivých objednávek kupujícího. 
 

4. Objednávky kupujícího budou obsahovat alespoň druh a množství objednávaného materiálu 
a požadovaný termín a místo jeho dodání. Prodávající se zavazuje dodat materiál do  
2 pracovních dní od obdržení objednávky, není-li v objednávce stanoveno jinak. Objednávky 
mohou být prodávajícímu doručovány faxem, e-mailem nebo písemně.  
 

5. Vlastnické právo přechází na kupujícího v momentě převzetí dodávaného materiálu kupujícím 
v místě dodání. 
 

6. Dodávky materiálu budou prodávajícím realizovány do místa určeného na objednávce. 
Uskutečnění dodávky materiálu bude kupujícím potvrzeno na dodacím listu.  
 

7. Na dodaný materiál poskytuje prodávající záruku v rozsahu záruky poskytované výrobcem 
příslušného materiálu. Záruční doba pro kupujícího začne běžet v momentě převzetí dodávaného 
materiálu kupujícím v místě dodání. 
 

8. Kupující je povinen platit cenu materiálu na základě řádných faktur vystavených prodávajícím po 
provedení dodávky, jejichž lhůta splatnosti bude 60 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. 
Kupní cena bude považována za uhrazenou v okamžiku připsání finančních prostředků na účtu 
prodávajícího. Prodávající je povinen dodávat materiál dle této smlouvy za ceny uvedené 
v příloze č. 1 této smlouvy. Smluvní strany tímto potvrzují, že ceny uvedené v příloze č. 1 této 
smlouvy jsou cenami konečnými.  
 

9. Nebezpečí škody na materiálu přechází na kupujícího převzetím materiálu. 
 

10. Materiál bude dodáván na náklady a nebezpečí prodávajícího do místa dodání materiálu takovým 
způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, popř. znehodnocení, záměnám, či kontaminaci, a aby 
materiál nebyl při přepravě vystaven nepříznivým vnějším vlivům, a to v pracovních dnech od 
9:00 hod. do 16:00 hod., pokud není pro konkrétní dodávku dohodnuto jinak. 
 

 
 

II. 
Změna okolností 

 
1. Každá se smluvních stran výslovně prohlašuje, že na sebe převzala nebezpečí změny okolností 

v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
 

 
 

III. 
Reklamace vadného materiálu 

 
1. Zjistí-li kupující po převzetí materiálu skryté vady, kterými se např. rozumí vady vzniklé rozbitím, 

prázdná balení v originálních baleních atd., je kupující oprávněn reklamovat vady u prodávajícího 
do 30 dnů od převzetí materiálu. 

2. Vady jakosti, projevující se tím, že materiál neodpovídá smluvené kvalitě, která se projeví v době 
použitelnosti (exspirace), je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího nejpozději poslední den 
exspirační doby.  

3. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího doručení. V případě oprávněné 
reklamace ji vyřídit bezplatným dodáním nového materiálu. 

4. V případě vyřazení materiálu z důvodu nevyhovující kvality dle informace SÚKL je kupující 

oprávněn uplatnit u prodávajícího reklamaci do 30 dnů od data zveřejnění informace. Prodávající 
je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího doručení. 
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IV. 
Trvání smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců do 30.6.2023. 

 
2. Obě strany mohou tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců 

a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. 

 
 
 

V. 
Důvěrné informace 

 
1. Každá smluvní strana je povinna zachovat důvěrnost veškerých údajů a sdělení získaných 

v souvislosti s touto smlouvou, jejím plněním a jednáními ohledně uzavření této smlouvy (dále 
jen „Důvěrné informace“). Zejména se zakazuje Důvěrné informace uveřejnit nebo jiným 
způsobem sdělit třetímu subjektu.  

2. Pravidlo o důvěrnosti neplatí, pokud  

a) sdělení Důvěrných informací vyžaduje příslušný orgán veřejné moci nebo právní předpis 
nebo je nezbytné pro ochranu práv povinné smluvní strany dle této smlouvy,  

b) důvěrné informace byly získány ze zdroje nesouvisejícího s druhou smluvní stranou, nejde-
li o zdroj, jemuž byly Důvěrné informace poskytnuty neoprávněně v rozporu s touto smlouvou 
nebo  

c) důvěrné informace jsou veřejně dostupné jinak než v důsledku jejich neoprávněného 
uveřejnění v rozporu s touto smlouvou. 

3. Za porušení povinností dle tohoto článku mají obě strany na smluvní pokutu ve výši 100,000 Kč 
(slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Povinnost 
porušující smluvní strany nahradit druhé smluvní straně tím způsobenou újmu není dotčena. 

4. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po ukončení smlouvy, a to bez ohledu na to, zda tato 
povinnost v době trvání smlouvy vznikla či nikoli. 

 
 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, a to posledním z nich, 

a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
2. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemnou formou ve formě číslovaných a oběma 

stranami podepsaných dodatků. 
 

3. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran, a proto ruší a nahrazuje veškerá 
předchozí ať písemná či ústně učiněná ujednání mezi smluvními stranami. 
 

4. Projev vůle smluvních stran, pro který je touto smlouvou vyžadována písemná forma se považuje 
za doručený druhé smluvní straně třetí den po jeho prokazatelném odeslání na poslední známou 
adresu sídla druhé smluvní strany. Za prokazatelné odeslání se považuje předložení „podacího 
lístku“ či obdobného dokladu. 
 

5. Jestliže se některé ustanovení této smlouvy, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost smlouvy jako celku. V takovém případě 
se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě, v rámci kterého změní nebo přizpůsobí 
takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení tak, aby bylo dosaženo úpravy 
odpovídající účelu takového ustanovení a úmyslu smluvních stran v době uzavření smlouvy 
a hospodářského výsledku nejbližšího hospodářskému výsledku, kterého by bylo dosaženo 
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neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením, popřípadě podniknou jakékoliv další 
právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení. 

 
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

 
7. V případě rozporu mezi ustanovením jednotlivé dílčí objednávky a této Smlouvy, se přednostně 

použijí ustanovení jednotlivých dokumentů v tomto pořadí: (i) dílčí objednávka a (ii) tato 
smlouva. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku. 

 
8. Kupující je oprávněn jednostranně započíst vzájemné peněžité pohledávky vůči prodávajícímu 

vzniklé ze závazku z této smlouvy za podmínek stanovených v § 1982 a násl. občanského 
zákoníku. 

 
9. Smluvní strany pro účely této smlouvy prohlašují, že jsou podnikateli a tuto smlouvu uzavírají 

v souvislosti se svojí podnikatelskou činností.  
 

10. Veškeré přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást.  
 

11. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, a v případě, že bude v souladu s tímto zákonem nutné uveřejnit tuto 
smlouvu, smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně jako s uveřejněním 
úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy 
v souladu s výše citovaným zákonem zajistí kupující. 

 
 
Příloha č. 1 – Ceník materiálu 
Příloha č. 2 - Ceník servisních zásahů Půjčitele v případě zavinění chybnou obsluhou Vypůjčitele 
 
 
 
prodávající:          kupující: 
 
 
V Praze, dne: Ve Vyškově, dne: 
 
Werfen Czech s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
 

 
Nemocnice Vyškov, p. o. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
 

 
 

Mgr. Roman Vybíral, prokurista JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel 
  

 
  

 
 
 

Mgr. Roman 

Vybíral

Digitálně podepsal 

Mgr. Roman Vybíral 

Datum: 2022.06.27 

11:51:58 +02'00'

JUDr. 

Zdeněk 

Horák, MBA

Digitálně podepsal 

JUDr. Zdeněk Horák, 

MBA 

Datum: 2022.07.01 

10:43:46 +02'00'
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Příloha č. 1 – Ceník materiálu 
 
Katalogové číslo Produkt 

 

00009757600 HemosIL Factor Diluent 

00009758515 HemosIL Thrombin Time 

00009831700 HemosIL Cleaning Solution (Clean A) 

00009832700 HemosIL Cleaning Agent (Clean B) 

00020003110 HemosIL Normal Control ASSAYED 

00020003210 HemosIL Low Abnormal Control ASSAYED 

00020006800 HemosIL SynthASil 

00020011800 HemosIL Factor VIII deficient plasma 

00020013100 HEMOSIL D-Dimer Controls HS 500 (Liquid) 

00020300200 HemosIL LMW Heparin Controls 

00020300400 HemosIL Liquid Antithrombin (2mL) 

00020301400 HemosIL ReadiPlasTin (20 mL) 

00020301800 HemosIL Q.F.A Thrombin (Bovine, 2mL) 

00020302400 HemosIL Rinse solution 4L 

00020302601 HemosIL Liquid Anti-Xa 

00020500100 HemosIL D-Dimer HS 500 

00029400100 CUVETTES, ACL TOP, 6X100X4 

 

  

Mgr. 

Roman 

Vybíral

Digitálně podepsal 

Mgr. Roman Vybíral 

Datum: 2022.06.27 

11:52:45 +02'00'
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Příloha č. 2 – Ceník servisních zásahů Půjčitele v případě zavinění chybnou obsluhou Vypůjčitele 
 

Servisní práce – 1 hodina 

Cestovné – 1 km 

PBTK 

 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 
 Mgr. Roman 

Vybíral

Digitálně podepsal 

Mgr. Roman Vybíral 

Datum: 2022.06.27 

11:52:23 +02'00'


