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Smluvní strany: 
 
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. 
se sídlem: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, 
IČ: 28511298,  
zastoupená: PharmDr. Davidem Mendlem, místopředsedou představenstva, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919, 
(dále jen „ČLH“) 

 
a 
 
CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb 
se sídlem: Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
IČ: 42727219, 
zastoupená: Ing. Luboš Halenkovský, ředitel 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 869 
(dále jen „kupující“) 
 
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto: 

 
KUPNÍ SMLOUVU (dále jen „smlouva“) 

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) 

 
1. Předmět smlouvy 

1.1. ČLH je obchodní korporací zabývající se zejména poskytováním lékárenské péče a provozující 
síť lékáren a výdejen zdravotnických prostředků Dr.Max v České republice (dále společně jen 
jako „lékárny Dr.Max“). ČLH v rámci své podnikatelské činnosti vystavuje FKSP poukázky 
(dále jen „poukázky“), které je možné uplatnit ve všech lékárnách Dr.Max v České republice. 

1.2. ČLH se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu 630 kusů poukázek v nominální hodnotě 
každé jednotlivé poukázky ve výši 100,- Kč. 

1.3. Kupující se touto smlouvou zavazuje poukázky od ČLH převzít a zaplatit ČLH kupní cenu ve výši 
sjednané v čl. 2 této smlouvy. 

1.4. Kupující potvrzuje, že si je vědom, že při využití poukázek je nutné dodržet zejména následující 
podmínky: 

a) Poukázku je možné uplatnit pouze na nákup: 
- vitaminových prostředků, 
- očkování proti infekčním onemocněním, není-li plnění ani částečně hrazeno z 

veřejného zdravotního pojištění nebo jinou osobou na základě povinnosti stanovené 
právními předpisy. 

b) Léky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, mohou být vydány pouze na základě 
platného receptu.  

c) Poukázku nelze využít pro platbu v e-shopu www.drmax.cz s výjimkou platby při osobním 
odběru. 

d) Poukázku lze použít jednorázově k úhradě zboží ve výši její nominální hodnoty. Bude-li 
hodnota zakoupeného zboží nižší než hodnota poukázky, rozdíl se nevrací. Je-li hodnota 
zakoupeného zboží vyšší než hodnota poukázky, je třeba rozdíl doplatit. 

e) Platnost poukázky je vyznačena přímo na poukázce a není možné ji prodloužit ani 
poukázku uplatnit po termínu platnosti. 

f) Poukázku nelze směnit za peněžní prostředky. 
g) Poukázku lze využít (bude ze strany ČLH zaktivněna) až poté, co kupující uhradí její cenu 

dle čl. 2 této smlouvy. 
Kompletní podmínky využití poukázek jsou dostupné na www.drmax.cz.  

1.5. Kupující se zavazuje, že s podmínkami dle předchozího odstavce seznámí osoby, jimž tyto 
poukázky předá k využití (např. své zaměstnance).  

http://www.drmax.cz/
http://www.drmax.cz/
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1.6. ČLH zašle poukázky kupujícímu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vystavení faktury 
dle odst. 2.1., a to formou doporučeného psaní adresovaného do sídla kupujícího.  
 

2. Cenové a platební podmínky 
2.1. Kupující se zavazuje uhradit ČLH za poukázky dle odst. 1.2. této smlouvy kupní cenu ve výši 

63.000,- Kč (slovy: šedesát tři tisíc korun českých), a to na základě faktury vystavené ČLH. 
Splatnost faktury sjednávají smluvní strany v délce čtrnácti (14) dnů ode dne jejího vystavení. 
Cena je fakturována s 0 % DPH. 

 
3. Ostatní 

3.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
3.2. Vzhledem k tomu, že se na tuto 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), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že ČLH zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, přičemž v elektronickém obrazu textového obsahu této dohody 
zaslaném správci registru smluv budou znečitelněny případné informace vyloučené z uveřejnění. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že ve smlouvě nejsou uvedeny žádné údaje, které by 
považovaly za své obchodní tajemství. 

3.4. Tato smlouva a všechny vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí 
právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

3.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom (1). 

3.6. Smluvní strany prohlašují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních 
stran a každá z nich měla příležitost ovlivnit základní podmínky této smlouvy, že si tuto smlouvu 
řádně přečetly a souhlasí s jejím obsahem, na důkaz čehož níže připojují své podpisy. 

 
 
V Praze dne 2.12.2022 V __________________ dne 1.12.2022 
 
 
    
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. CENTRUM ROŽMITÁL POD 

TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních 
služeb 

PharmDr. David Mendl, Ing. Luboš Halenkovský, 
místopředseda představenstva ředitel 
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