
p o d m ín k y  p r o d e je
SANOFI-AVENTIS, S.R.O.

I1 °íJ H a r t e

L VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
(a) Tyto podmínky prodeje (dále jen „PP") upravují podmínky 

prodeje zboží mezi společností:

sanofi-aventis, s.r.o.. se sídlem Praha 6 -  Vokovice, 
Evropská 846/176a, PSČ 160 00
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, 
oddíl C  vložka 5968, IČ 448 48 200. zastoupenou: MUDr. 
Danielem Darášem

(dále jen ..prodávající")

a

Ústřední vojenskou nemocnicí -  Vojenskou fakultní 
nemocnicí Praha, příspěvkovou organizací zřízenou 
Ministerstvem obrany ČR, se sídlem U Vojenské 
nemocnice 1200. 169 02 Praha 6. IČ 61383082, DIČ 
CZ61383082, zastoupenou: proť. MUDr. Miroslavem 
Zavoralem, Ph.D,

(dále jen ,,kupující“).

(b) Tyto PP platí v plném rozsahu pro veškeré prodeje zboží, 
pokud nejsou prodávajícím v příslušné smlouvě výslovně 
vyloučeny.

(c) Prodej zboží se kromě těchto PP a příslušné smlouvy řídí 
platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ..Občanský 
zákoník )

2. DODÁVKY ZBOŽÍ
(a) Schopnost prodávajícího uskutečnit jednotlivé dodávky 

zboží závisí na množství zboží ve skladu zboží 
prodávajícího (dále jen ..sklad"). Pokud není mezi stranami 
výslovně dohodnut konkrétní termín dodání zboží, nemůže 
sc kupující dovolávat toho, že dodávka zboží byla 
opožděná a v důsledku toho zrušit svou objednávku, 
odmítnout přijetí zboží nebo požadovat náhradu škody.

(b) V případě, že je kupující prodávajícím vyzván, aby převzal 
objednané zboží a kupující jej z jakéhokoli důvodu 
nepřevezme, bude prodávající oprávnčn požadovat po 
kupujícím náhradu vzniklé škody a vymáhat dodržení 
povinností kupujícího.

(c) Prodlení s dodáním či převzetím zboží představuje 
podstatné porušení smlouvy a poškozená strana má právo 
od smlouvy odstoupit.

(d) Skutečnost, že zboží bude dodáno několika postupnými 
dodávkami, defektní zboží, nebo jiná závada na zboží v 
jedné dodávce, nebude mít žádný vliv na dodávky ostatní.

(e) Pokud není mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto 
jinak, prodávající neeviduje nevykryté objednávky.

(0 Místem dodání zboží je nemocniční lékárna kupujícího.

3. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY
Nebezpečí škody na zboží přecházejí na kupujícího 
převzetím zboží.

4. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
Prodávající si vyhrazuje, že zůstane vlastníkem zboží až do 
doby, kdy bude kupní cena za zboží v plné výši kupujícím 
uhrazena. Po převzetí zboží jc kupující povinen uhradit 
plnou kupní cenu za zboží i v případě jeho ztráty nebo 
poškození.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
(a) Splatnost příslušných faktur předaných nebo zaslaných

prodávajícím kupujícímu je ode dne jejich doručení
objednateli, pokud není výslovně písemně ujednáno jinak.

(b) Ocitne-li se kupující v prodlení s placením vyúčtované
ceny za zboží nebo je-li v prodlení s placením ostatních 
peněžitých dluhů dle příslušné smlouvy (dále jen 
„prodlení"), je prodávající oprávněn účtovat mu ode dne 
následujícího po¡vznikunmdlení^ úroky z

(c) Ocitne-li se kupující v prodlení platí, že:
(i) prodávající je oprávněn odstoupit od příslušné smlouvy 

a
(ii) kupující je povinen uhradit veškeré náklady, které bude 

prodávající nucen vynaložit na ochranu svých práv.
(d) Dostane-li se kupující do nepříznivé finanční situace nebo 

bude-li docházet k opoždění plateb kupujícího, prodávající 
může po kupujícím požadovat poskytnutí jistoty nebo 
hrazení zálohových plateb.

(e) V případě, že bude zboží dodáváno dle smlouvy postupně, 
faktura za každou jednotlivou dodávku bude splatná ke dni 
své splatnosti bez toho, že by se čekalo na dodání 
veškerého zboží ze smlouvy.

(f) Pokud nebylo mezi stranami dohodnuto jinak, prodávající 
neposkytuje žádné slevy za faktury uhrazené přede dnem 
jejich splatnosti,

6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA VADY
(a) Zboží bylo vyrobeno v souladu s výrobním postupem a 

splňuje kval itativní a jiná kritéria požadovaná v zemi svého 
původu a v ČR.

(b) Prodávající odpovídá pouze za skutečnou škodu (nikoliv 
ušlý zisk nebo nemajetkovou újmu), kterou kupujícímu 
způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. Pokud kupující při 
převzetí zboží neoznámí případné zjevné vady na kvalitě a 
množství zboží dle přístušných ustanovení Občanského 
zákoníku prodávajícímu, jeho nároky na uplatnění 
takovýchto vad zanikají.

(c) V případě, že zboží má skryté vady a kupující je 
prodávajícímu oznámí bez zbytečného odkladu poté, co je 
mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do doby 
exspirace zboží, prodávající zboží vymění, nebo za ně 
poskytne finanční náhradu, dle svého výběru. Prodávající 
nenese odpovědnost za vady zboží vzniklé jeho užíváním 
pro jiný účel, než pro jaký bylo určeno, nebo pro účel 
obvyklý, ledaže by prodávající tento důvod výslovně uznal.

(d) V případě, že kupující neoznámí prodávajícímu způsobem 
uvedeným výše, že zboží má vady, zboží bude považováno 
za zboží bez vad a kupující nebude mít právo na jakékoli 
další uplatnění nároků z odpovědnosti za vady.

(e) Prodávající neposkytuje žádnou záruku na jakékoli jiné 
zboží, než na zboží předané kupujícímu na místě předání.



7. VYŠŠÍ MOC
V případě, že nastane vyšší moc, povinnosti prodávajícího 
nemohou být kupujícím na prodávajícím vymáhány. Za 
vyšší moc jsou považovány zejména nehody ovlivňující 
výrobu a uskladnění zboží prodávajícího, celkové, nebo 
částečné přerušení dodávek surovin, prodlení zaviněné 
dopravcem prodávajícího, požár, záplava, porucha strojního 
zařízení, celková či částečná stávka, vládní nebo obdobné 
rozhodnutí, akty třetích stran, válka, nebo jakákoli externí 
událost způsobující zpoždění, nebo jakákoli událost, která 
způsobí, že plnění povinností prodávajícího bude extrémně 
finančně náročné, nebo takovému plnění vůbec zabrání.

8. MLČENLIVOST
(a) Kupující je povinen dodržovat mlčenlivost o všech 

informacích o zboží či informacích, které se jinak zboží 
dotýkají čí informací jinak poskytnutých prodávajícím v 
souvislosti s objednávkou a dodáním zboží; obě smluvní 
strany jsou povinny dodržovat mlčenlivost o podnikání 
druhé strany a kupující má povinnost mlčenlivosti o PP 
prodávajícího a podmínkách sjednaných s prodávajícím 
(dále jen ,.důvěrné informace“).

(b) Povinnost mlčenlivosti dle odstavce (a) výše se nevztahuje 
na:
(i) informace, které se bez zavinění smluvní strany či 

osoby, které je smluvní strana dle těchto VPP mohla 
sdělit, stanou veřejnými s ohledem na právní formu 
kupujícího a jeho potřeby uvnitř organizace,

(ii) důvěrné informace, které byly již smluvní straně 
známy,

(iii) důvěrné informace, ktcrc smluvní 
strana obdržela od třeli strany jednající v dobré víře, že 
tyto informace může zveřejnit, nebo

(i v) situaci, kdy smluvní strana může
přesvědčivě doložit, že sama tyto informace zjistila, a 
to aniž by zneužila důvěrné informace druhé smluvní 
strany.

(c) Tato povinnost mlčenlivosti nemá vliv na zveřejnění 
důvěrných informací právnické či fyzické osobě, která má 
právo na obdržení těchto informací ze zákona; smluvní 
strana v takovém případě zveřejní jen ty informace, které 
ze zákona zveřejnil musí. Smluvní strana, která má ze 
zákona povinnost informace poskytnout, o tom písemně 
uvědomí druhou stranu s tím. že jí oznámí, komu budou 
informace poskytnuty a v jakém rozsahu.

(d) Prodávající bere na vědomí, že kupující je příspěvkovou 
organizací zřízenou ústředním správním orgánem s 
povinností zveřejňovat rozhodné skutečnosti stanovené 
právními předpisy.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ A ROZHODNÉ PRÁVO
Tyto PP a veškeré související smlouvy a závazky z nich 
vznikající, jakož i jakékoli mimosmluvní závazky 
vznikající v souvislosti s nimi, se řídí českým právem. 
Soudy Ccskc republiky mají výlučnou pravomoc k 
rozhodování jakýchkoli sporů v souvislosti s těmito PP a 
veškerými souvisejícími smlouvami.

10. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(a) Kupující, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo 

přístupu ke svým osobním údajům a na jejich opravu, 
jakož i další práva uvedená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

(h) Prodávající je oprávněn PP změnit nebo do nich doplnit 
nové ustanovení, vyvstanc-li rozumná potřeba změny nebo 
doplnění, např. potřeba změnil či nově výslovně upravil 
určitá práva a povinnosti stran v návaznosti na změnu 
právního předpisu, dostupných technologií, situace na trhu 
nebo obchodní politiky prodávajícího. Znění změn a 
doplňku nebo úplné znění takto novelizovaných PP 
prodávající oznámí kupujícímu nejpozději í měsíc před 
datem navrhované účinnosti takové novelizace 
elektronicky e-mailem, písemně při převzetí zboží nebo 
jakýmkoli jiným způsobem dohodnutým pro komunikaci 
mezi kupujícím a prodávajícím v rámci příslušného 
smluvního poměru. Změna nebo doplnění PP musí být 
sjednána ve formě písemného dodatku podepsaného 
oběma smluvními stranami. Nové znění dodatku PP se 
stává závazným s účinností ode dne podpisu oběma 
smluvními stranami. Aktuální znění dodatku PP bude 
zasláno na Právní odbor Ústřední vojenské nemocnice -  
Vojenské fakultní nemocnice Praha.

(c) Prodávající vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy 
nebo dohody s jakýmkoli dodatkem či odchylkou; 
odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se 
nepovažuje za přijetí nabídky, ale za nový návrh.

(d) Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že 
se plnění podle smlouvy stane pro kupujícího obtížnější, 
nemění to nic na jeho povinnosti splnit dluh, neslanoví-li 
zákon, tyto PP nebo konkrétní smluvní ujednání jinak.

(e) Tyto PP nabývají platnosti jejich písemným přijetím 
kupujícím a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma 
smluvními stranami nebo jejich přijetím, pokud k němu 
dojde později.
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MUDr. Daniel Daráš 
Commercial Director CZ&SK

-  8 -Ü7- 2016
V Praze dne

nemocnicí Praha, p.o.
prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D.


