
 

 

 
 

Kupní smlouva č. 012/2022 

 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

1. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace 
se sídlem Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, PSČ 393 38 
IČO: 00511951 
DIČ: CZ00511951 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, 

vložka 466 
Statutární zástupce: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č. ú.: 174-401202834/0600 
 
(dále jen „kupující“) 
 

 

2. B. Braun Medical s.r.o.  
se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00  

IČO: 48586285  
DIČ: CZ48586285  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17893  

Statutární zástupce: Petr Císař, na základě plné moci 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s., č. ú.: 5152 93009/2700 

 

(dále jen „prodávající“) 

 
 

Článek II 
Předmět smlouvy 

 

Předmětem této kupní smlouvy je nákup nové přístrojové techniky, a to 8 ks elektronických 

směšovačů dezinfekce pro Pavilon péče o rodinu, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové 

organizace.  

1. Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího dodat elektronické směšovače ve věcném 

rozsahu a s technickými parametry dle cenové nabídky prodávajícího (dále jen 

„směšovače“) a převést na Kupujícího vlastnické právo ke směšovačům, a dále závazek 

Prodávajícího:  

• dodat směšovače včetně všech komponentů, uvést je do trvalého provozu a zajistit a 

zprovoznit všechna spojení,  

• zaškolit obsluhu v rozsahu zaškolení v rámci dodání směšovačů a provést zaškolení 

obsluhy u všech zadavatelem určených pracovníků a v souvislosti s tím předat 

zaškolovací protokol,  

• realizovat veškeré potřebné práce a činnosti nutné ke splnění závazků Prodávajícího 

dle této smlouvy,  

• provádět bezplatně záruční servis a v případě, že oprava prováděná v rámci záručního 



 

 

servisu přesáhne 7 dní, prodlužuje se záruka o tuto lhůtu potřebou k opravě,  

• provádět po dobu záruky pravidelnou kalibraci koncentrace 1 x ročně od data uvedení 

do provozu 

 

a závazek Kupujícího zaplatit sjednanou kupní cenu a poskytnout součinnost nezbytnou ke 

splnění závazku prodávajícího.  

2. Spolu se směšovači je dodavatel povinen předat veškeré doklady, které jsou potřebné 

k používání směšovačů a které osvědčují splnění legislativních technických požadavků na 

předmět plnění, jako např. návody k použití v českém jazyce, záruční listy, příslušné 

certifikáty, atesty, prohlášení o shodě (certifikáty CE) osvědčující, že výrobky jsou 

vyrobeny v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN.  

3. Směšovače budou dodány v rozsahu a dle cenové nabídky č. 

2022_N_05313_FIKRZDCZ uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.  

 

Článek III. 
Cena a platební podmínky  

 

1. Kupující zaplatí prodávajícímu za předmět smlouvy, v souladu s podmínkami této 

smlouvy, kupní cenu uvedenou dále.  

2. Kupní cena dodávky předmětu smlouvy činí 302 384,00 Kč bez DPH. K takto sjednané 

ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí 

zdanitelného plnění. Cena za předmět smlouvy včetně zákonné dané z přidané hodnoty 

činí k datu podpisu této smlouvy 365 884,64 Kč s DPH.  

3. Kupní cena předmětu smlouvy je cena konečná, zahrnuje veškeré náklady prodávajícího 

(např. dopravné do místa plnění, pojištění zásilky, celní, bankovní a ostatní poplatky 

apod.). 

4. Zaplacení kupní ceny bude provedeno na základě prodávajícím vystaveného daňového 

dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený v něm uveden. Lhůta splatnosti v délce 

30 kalendářních dnů bude uváděna na daňovém dokladu. Za den splnění platební 

povinnosti se považuje den odepsání kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch 

prodávajícího.  

5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.  

6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), 

který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými 

doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) 

musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Prodávající je povinen 

vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu 

(faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová 

lhůta stanovená v článku 3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a 

všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.  

7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 

prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235 /2004 Sb. O dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  



 

 

8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí 

DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená 

úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 

fakturované prodávajícím. 

 

Článek IV.  

Místo a doba plnění  
 

1. Předmět smlouvy bude dodán do Pavilonu péči o rodinu, Nemocnice Pelhřimov, 

příspěvkové organizace.  

2. Prodávající se zavazuje dodat směšovače nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti této 

kupní smlouvy.  

3. Směšovače budou řádně předány kupujícímu v místě plnění včetně příslušných dokladů, 

které se k dodávaným směšovačům vztahují. Přijetí bude potvrzeno podpisem 

předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

4. Prodávající bude Kupujícímu avizovat dodání směšovačů na místo plnění nejpozději 5 

dnů předem. Směšovače budou dopraveny ve vhodném balení tak, aby při běžných 

podmínkách přepravy, manipulace a skladování byly řádně chráněny před poškozením.  

 

 

Článek V. 
Záruka, odpovědnost za vady 

 

1. Prodávající se zavazuje, že plnění bude poskytnuto za účelem a v kvalitě sjednané mezi 

smluvními stranami.  

2. Zjištěnou vadu reklamuje kupující telefonicky nebo písemně. 

3. Záruční doba na předmět plnění je 12 měsíců od podpisu předávacího protokolu.  

 

 

Článek VI. 
Smluvní sankce 

 

1. V případě, že Prodávající nedodrží sjednaný termín dodání přístrojů dle domluvy 

s Kupujícím, má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý 

den prodlení.  

2. V případě, že Kupující nedodrží dobu splatnosti faktur dle čl. III. této smlouvy, má 

Prodávající právo požadovat úrok z prodlení ve výši dle příslušných ustanovení 

občanského zákoníku. 

3. Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobenou porušením smluvních 

povinností druhou stranou. Toto právo není dotčeno úhradou smluvních pokut a úroků 

z prodlení. 

 

 

 



 

 

 

 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 

systému veřejné správy – Registru smluv.  

2. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním 

systému veřejné správy – Registru smluv.  

3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5. Odst. 2 zákona o registru 

smluv splní Kupující a splnění této povinnosti doloží Prodávajícímu. Současně bere 

Prodávající na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří 

měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.  

4. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny 

formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními 

stranami. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím 

obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísni ani 

za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. 

6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom vyhotovení. 

 

 

 

V Pelhřimově       V Praze  

 

 

 

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

                       Kupující             Prodávající 

       Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel                           Petr Císař, na základě plné moci



 

 

Příloha č. 1 Předmět plnění – cenová nabídka  
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