
KUPNÍ SMLOUVA  

uzavřená podle občanského zákoníku v účinném znění. 

 

Číslo kupní smlouvy: 15 - 2017 

 

1. Kupující: 

název: Vsetínská nemocnice a.s.  

sídlo: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín 

IČ:    268 71 068 

DIČ:   CZ26871068 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republik and Slovakia, a.s. 

číslo účtu: 2109376609 / 2700 

statutární orgán: Ing. Věra Prousková, MBA - místopředsedkyně představenstva  

jednající:        Ing. Petr Pražák - investiční referent 

a  

2. Prodávající: 

název: BULLETIN.CZ s.r.o 

sídlo: Lipová 724, 250 88 Čelákovice 

IČ:    261 91 334 

DIČ:   CZ26191334 

bankovní spojení: Fio Banka, a.s. 

číslo účtu: 2100676170 / 2010 

statutární orgán: Ing. Jiří Kořínek - jednatel 

jednající:        Ing. Jiří Kořínek - jednatel 

 

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější 

nabídky na zakázku s názvem „Topograf rohovkový“. 

 

1. Předmět plnění 

Předmětem plnění podle této smlouvy je dodávka diagnostického přístroje na principu 3D 

Scheimpflugovi kamery a Placido disku pro oční oddělení, jehož bližší specifikace je uvedena 

v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“). Součástí plnění prodávajícího podle této 

smlouvy je zajištění dopravy zboží do místa plnění, předvedení funkčnosti, dodání návodu 

k obsluze přístroje v českém jazyce, a to v listinné podobě (1 ks) a v elektronické podobě (1 

ks) a CE certifikát (Prohlášení o shodě), protokol o zaškolení obsluhy a autorizaci výrobce k 

servisu. Prodávající se touto smlouvou dále zavazuje k poskytování bezplatného záručního 

servisu. 

 

 

 

 

 



 

2. Kupní cena 

2.1 Kupní cena 

Kupní cena za zboží bez daně z přidané hodnoty (DPH): 750.000,- Kč 

Výše DPH:  157.500,- Kč 

Celková kupní cena za zboží včetně DPH (vše v Kč): 907.500,- Kč 

Kupní cena zahrnuje všechny náklady spojené s dodávkou zboží, tj. cenu zboží, balné, dopravné, 

celní či jiné poplatky, finanční vlivy (inflační, kursové), pojištění, instalaci zboží a jeho 

uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, likvidaci obalů a 

odpadů, záruční servis a komplexní zaškolení příslušných pracovníků, tj. techniků kupujícího a 

obsluhujícího personálu po celou dobu životnosti zboží.  

Výše uvedená kupní cena je cena nejvýše přípustná, kterou je možné měnit jen za podmínek 

uvedených v této smlouvě.  

Překročení nebo změna kupní ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dodávky 

zboží dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude kupní cena upravena podle změny sazeb 

DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby DPH. 

Smluvní strany v takovém případě uzavřou dodatek k této kupní smlouvě.  

 

3. Fakturace, platební podmínky 

3.1.    Platební podmínky 

Kupující uhradí sjednanou cenu vždy na základě faktury vystavené prodávajícím. Prodávající je 

oprávněn vystavit daňový doklad, až po řádném předání sjednaného plnění kupujícímu  

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít 

odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu 

k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 

od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

Úhradu kupující provede v české měně. Splatnost faktur (účetních dokladů) je stanovena na 30 dnů 

od doručení kupujícímu. 

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 § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů (zákon o DPH).  

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

smyslu ustanovení § 109 odst. 3 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. 

 

4. Doba plnění a ostatní ujednání 

4.1. Doba plnění 

Zboží bude dodáno a uvedeno do provozu nejpozději do 4 týdnů po podpisu této smlouvy oběma 

smluvními stranami.  



 

4.2. Přejímka předmětu smlouvy: 

Závazek prodávajícího dodat zboží v rozsahu podle této smlouvy je splněn dnem podpisu 

předávacího protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Předávací protokol je za kupujícího 

oprávněn podepsat pracovník pověřený statutárním orgánem kupujícího. Jedno vyhotovení 

předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává 

kupujícímu. 

Pracovník kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu 

uvedeného předmětu smlouvy, je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady 

předávaného předmětu smlouvy.  

 

4.3. Místo plnění 

Oční oddělení, Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01  Vsetín. 

 

4.4. Součinnost 

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to 

není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny 

vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na 

nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich 

smluvních povinností.  

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým 

smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se 

zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 

straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností 

nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, 

který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.  

Kupující umožní příjezd prodávajícímu do místa určení na dobu nezbytně nutnou ke složení zboží. 

Prodávající se zavazuje oznámit termín dodávky zboží minimálně 3 dny před plánovaným termínem 

následujícím osobám na kontakty: 

Jméno a příjmení Funkce Telefon e-mail 

Ing. Petr Pražák Investiční ref. 702 210 487 prazak@nemocnice-vs.cz 

Věra Horáková Vrchní sestra  horakova@nemocnice-vs.cz 

 

Kupující není povinen zboží převzít, pokud při předání vykazuje vady. 

 

4.5. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy a vlastnické právo 

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží kupujícímu. Vlastnické právo 

přechází z prodávajícího na kupujícího předáním zboží. Dokladem o předání a převzetí zboží se 

považuje podepsaný Předávací protokol oprávněným zástupcem kupujícího a prodávajícího. 

 

4.6. Ostatní ustanovení 

Prodávající zajistí úvodní zaškolení pracovníků kupujícího do obsluhy zboží.  



Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením předcházejícím uzavření této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného 

jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 

nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním 

zadavatel uzavřel smlouvu, a že se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

 

4.7. Zánik závazků 

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají: 

• jejich splněním 

• dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný 

a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek 

uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná. 

• odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem  

• skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze 

smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, 

zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky 

smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u 

kterých tak stanoví zákon. 

Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 

smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 

následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu. 

 

5. Záruka, servisní podmínky a reklamace 

5.1.    Záruka 

Prodávající prohlašuje, že dodané zboží je bez vad, a to bez vad faktických i právních a 

poskytuje na zboží záruku 36 měsíců od uvedení do provozu po podepsání předávacího protokolu 

vyplývající z této smlouvy oprávněným zástupcem. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost 

zboží. 

Po dobu běhu záruční doby je záruční servis poskytován bezplatně, a to včetně všech materiálů, 

jichž je k odstranění vady zapotřebí. 

Lhůta pro odstranění závad, nástup na opravu do 3 pracovních dnů, odstranění závad bez potřeby 

náhradních dílů do 5 pracovních dnů, závady vyžadující dodání náhradních dílů do 7 pracovních 

dnů. Lhůta pro odstranění závad počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (faxem, 

emailem, poštou) závad prodávajícímu. Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět smlouvy bude 

mít po sjednanou záruční dobu vlastnosti odpovídající technickým specifikacím, které jsou 

uvedeny v Příloze smlouvy. Po dobu trvání záruční doby je prodávající povinen provádět bezplatně 

veškeré nutné pravidelné bezpečnostně technické kontroly (dále jen „PBTK“) dodaného zboží 

v rozsahu dle platných právních předpisů. 

Zjevné vady zboží, tedy vady, které lze zjistit již při podpisu předávacího protokolu kupujícím, 

musí kupující reklamovat písemně bez zbytečného odkladu po tomto zjištění. 

Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou 

pracovníky, kteří k tomu nejsou pověření prodávajícím. 

V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského 

zákoníku. 

Kupující svým podpisem na předávacím protokolu stvrzuje, že prodávající kupujícímu předal 

zároveň záruční podmínky.  



 

5.2.    Servisní podmínky 

Prodávající bude po celou dobu životnosti zboží účtovat následující: 

a) cenu pozáručního servisu ve výši 199,- Kč včetně DPH, 

b) cenu PBTK ve výši 1 900,- Kč včetně DPH (četnost PBTK je 12 měsíců), 

c) cenu dopravného celkem ve výši 3,- Kč/km x 200 km = 600,- Kč včetně DPH. 

 

6.  Závěrečná ustanovení 

Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran, jsou právně neúčinná. 

Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající 

kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

Veškeré spory z této smlouvy se zavazují smluvní strany řešit smírnou cestou. Nedohodnou-li se 

strany na řešení sporu, je příslušný k jeho rozhodnutí soud. V případě soudního sporu se místní 

příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem kupujícího. Smlouva vstupuje 

v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 

a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních 

rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je 

splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. 

Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 

nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž kupující obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

Ve Vsetíně dne                          V Čelákovicích dne 

 

 

 

 

………………………………………………                ……………………………………………… 

Za kupujícího:                                     prodávajícího:        

 

 

 



Příloha č. 1 kupní smlouvy 

 

Technická specifikace dodávaného zboží 

 

Přístroj: Sirius/VX210 SN:…………………………… Třída:  I  

Sestava zahrnuje: 

- Přístroj 1x 

- stolek pro přístroj a počítač 1x 

- barevná laserová tiskárna 1x 

- PC včetně SW, které bude kompatibilní s NIS (Windows prostředí) 1x 

- software Phoenix  3x 

 

Tyto softwarové moduly jsou standardní součástí výbavy: 

- Jednoduchý a rychlý systém zaměření a pořízení 

- 3D systém měření a reprezentace výsledků 

- Analýza rohovky a předního segmentu 

- Tangenciální a axiální zakřivení přední a zadní plochy rohovky 

- Síla refrakce přední a zadní plochy rohovky s dioptrickým ekvivalentem 

- Topografické mapy a různé reprezentace elevace 

- Pachymetrie / mapy 

- Mapa hloubky přední komory  

- Wavefront analýza rohovky 

- Analýza zrakové ostrosti / Zernikeho polynomy 

- Modul pro měření kontaktních čoček 

- Retroiluminace pro densitometrii katarakty 

- Rohovková aberometrie (OPD, WFE mapy, Spot Diagram, PSF, MTF, konvoluce), měření úhlu 

kappa  

- Meibography + kalkulace záporné hodnoty čoček 

- Kalkulace nitrooční čočky IOL 

 


