
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ KONSIGNAČNÍHO SKLADU  
 

Smluvní strany 
 

ProSpon, spol. s r.o. 

zapsaná:  v OR u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložka 7642 
se sídlem:   Jiřího Voskovce 3206, 272 01 Kladno 

zastoupená:  Ing. Zdeňkem Čejkou, ředitelem 
IČ:    451 45 466 

DIČ:    CZ45145466 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   380231379/0800 

(dále jen “Dodavatel”) 
 

a 
 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

se sídlem:  Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I. 
zastoupená:   MUDr. Stanislavem Holobradou, ředitelem 

IČ:   270 85 031 
DIČ:   CZ27085031, 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   
(dále jen „Nemocnice“) 

 

uzavírají dle § 1746, odst. 2, s využitím § 2415 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Smlouvu o zřízení konsignačního skladu 

 (dále jen „Smlouva“) 

 
• Předmět a účel Smlouvy 

 
• Účelem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zřízení a vedení konsignačního 

skladu pro uložení zdravotnického materiálu ve vymezených prostorách Nemocnice, jehož seznam 
je uveden v příloze č. 1této Smlouvy (dále jen „Zboží“). 

• Tato Smlouva nezavazuje Nemocnici k odběru jakékoli položky Zboží ani k odběru určitého objemu 

Zboží. 
 

2. Práva a povinnosti smluvních stran 
 

• Nemocnice bez zbytečného odkladu zřídí sklad, který bude umístěn v Oblastní nemocnici Příbram, 

v budově č. ….., ……………………. klinika/oddělení, operační sál a který bude sloužit ke skladování a 
výdeji Zboží na základě této Smlouvy (dále jen „sklad“).  

 
• Nemocnice prohlašuje, že vlastnosti skladu odpovídají jeho účelu a zejména povaze Zboží, tzn. 

sklad tvoří samostatné uzamykatelné skříně v místnosti o teplotě v rozmezí uvedeném výrobcem 

na obalech nebo návodech, při jejich neuvedení pak teploty vyplývající z právních či technických 
přepisů.. Sklad je Nemocnice povinna zabezpečit k řádnému a bezpečnému uložení Zboží tak, aby 

nedošlo k jeho poškození, zničení či odcizení. Nemocnice je povinna postupovat při skladování Zboží 
s náležitou a odbornou péčí.  

 
• Dodavatel bez zbytečného odkladu jmenuje správce skladu, který bude mít výlučné právo do skladu 

vstupovat a který bude pověřen plněním závazků Dodavatele vyplývajících z této Smlouvy, které 

souvisejí se skladováním a výdejem Zboží (dále jen „Správce“).  
 



• V případě, že Správcem bude zaměstnanec Nemocnice, Dodavatel s ním uzavře dohodu o provedení 

práce nebo obchodní smlouvu, pokud má Správce příslušné podnikatelské oprávnění, jehož 

předmětem bude správa skladu ve smyslu této Smlouvy. Nemocnice výslovně prohlašuje, že s tímto 
souhlasí a zavazuje se nedávat Správci pokyny, jež by mohly být v rozporu se zájmy Dodavatele, 

které Nemocnice zná nebo musí znát.  
 

• Dodavatel je oprávněn dodávat Zboží do skladu v době určené Nemocnicí, tj. každý pracovní den 

od ….. hod. do ….. hod., výjimečně i v jiném čase po předchozí dohodě s Nemocnicí. Nemocnice je 
povinna umožnit Dodavateli v těchto časech bezproblémový přístup do skladu za účelem dodání 

Zboží. Označení Zboží Správcem musí být provedeno takovým způsobem, aby nedošlo k jeho 
znehodnocení. Nemocnice je povinna skladovat Zboží odděleně od svých zásob a označit je takovým 

způsobem, aby nebylo pochyb o tom, které Zboží je ve vlastnictví Dodavatele. Výběr zboží pro 
konsignanční sklad provedou strany dle vzájemné dohody. Doplňování zboží bude prováděno dle 

dohody stran na základě objednávek konsignatáře. 

 
• Správce je povinen vydat Dodavateli potvrzení o převzetí Zboží do skladu podpisem dodacího listu 

a vést řádnou evidenci Zboží, a to v souladu s pokyny Dodavatele, tuto evidenci řádně archivovat, 
a to po celou dobu provozu skladu zřízeného touto Smlouvu. Řádná evidence skladu zahrnuje údaj 

o datu dodání Zboží do skladu včetně čísla dodacího listu, název Dodavatele, jméno Správce skladu, 

označení Zboží, místo uskladnění, den výdeje ze skladu, dále vedení okamžitého stavu Zboží a to 
vše na úrovni kódů jednotlivých výrobků. 

 
• Dodavatel zajistí, aby Správce bezprostředně po obdržení nového Zboží provedl kontrolu Zboží, a 

to především z hlediska jeho zjevných vad a úplnosti dodávky a případné zjištěné vady neprodleně 
oznámil Nemocnici a Dodavateli. Případné rozdíly musí Správce uplatnit formou reklamace Zboží 

vůči Dodavateli nejpozději do pěti (5) pracovních dní po dodání Zboží. Pokud Správce obdrží Zboží 

zpět pro skryté vady, má se za to, že byla reklamace uplatněna včas, pokud bude takto Zboží 
reklamováno u Správce do konce záruční doby. 

 
• Nemocnice je povinna umožnit Dodavateli za účasti Správce po předchozí vzájemné domluvě 

termínu prohlídku Zboží. Dodavatel je oprávněn provádět tyto prohlídky osobně prostřednictvím 

pověřených zaměstnanců, nebo prostřednictvím třetích osob, kterým byla Dodavatelem udělena k 
prohlídce Zboží písemná plná moc. Nemocnice je dále povinna umožnit Dodavateli provádět 

pravidelné inventury Zboží, a to za přítomnosti Správce a pověřeného zaměstnance Nemocnice. 
 

• Nemocnice se okamžikem uskladnění, resp. okamžikem dodání Zboží do skladu nestává zásadně 

vlastníkem uskladněného Zboží. Nemocnice odpovídá za škody vzniklé na uskladněném Zboží od 
okamžiku jeho převzetí k uskladnění. Náklady na pojištění zboží v konsignačním skladu je povinen 

hradit Dodavatel. 
 

• Odcizení Zboží ze skladu je Správce povinen neprodleně nahlásit Policii České republiky, Nemocnici 

a Dodavateli a škodnou událost doložit zápisem o vzniku a rozsahu škody. Obdobně postupuje 
Nemocnice, pokud jako první zjistí vloupání nebo jiné násilné vniknutí do skladu. 

 

• Pro případ, že Nemocnice bude mít zájem využít Zboží uložené ve skladu pro potřeby vlastní 
zdravotní péče, Dodavatel takové dodávky dodá Nemocnici na základě samostatně uzavřené 

smlouvy či smluv, obsahujících ujednání o ceně, dodacích, platebních a záručních podmínkách.   
 

• Dodavatel se zavazuje povinnosti Správce v plném rozsahu pro provoz skladu zajistit uzavřením 
Smlouvy se Správcem. Za splnění povinností Správce odpovídá Dodavatel. 

 

• Dodavatel uhradí Nemocnici odměnu za zřízení konsignačního skladu ve výši 1800,-Kč za období 
každého běžného roku. Odměnu dle tohoto článku smlouvy + DPH vyčíslí Nemocnice daňovým 

dokladem vždy do 14 dnů od uplynutí běžného roku, který je Dodavatel povinen uhradit ve lhůtě 
splatnosti, která činí 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu. 

 

 



• Doba platnosti Smlouvy 

 

• Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

• Tato Smlouva může být ukončena písemnou výpovědí s tří (3) měsíční výpovědní lhůtou i bez udání 
důvodu; výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi 

druhé smluvní straně. 

 
• Odstoupení od Smlouvy 

 
• Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem a touto 

Smlouvou. 
 

• Smluvní strany současně touto Smlouvou sjednávají právo Dodavatele jednostranně odstoupit od 

této Smlouvy, a to v případě, že Nemocnice poruší některou povinnost uvedenou v čl. 2 této 
Smlouvy. Smluvní strany současně touto Smlouvou sjednávají právo Nemocnici jednostranně 

odstoupit od této Smlouvy, a to v případě závažného porušení jakékoliv povinnosti Dodavatele 
stanovené touto Smlouvou. 

 

• Vznikne-li kterékoli smluvní straně právo odstoupit od této Smlouvy a využije-li tohoto práva, je 
povinen toto neprodleně oznámit písemně druhé smluvní straně, a to prostřednictvím 

doporučeného dopisu. Takovéto odstoupení je účinné dnem doručení uvedeného písemného 
oznámení druhé smluvní straně. 

 
• V případě ukončení platnosti či zániku Smlouvy je Dodavatel povinen provést inventuru skladu, 

vyklidit jej a vyzvednout zbylé Zboží od Správce, a to nejpozději do deseti (10) dnů od ukončení 

platnosti či zániku této Smlouvy; k tomu se Nemocnice zavazuje poskytnout Dodavateli potřebnou 
součinnost. Pro případ prodlení Dodavatele s vyklizením skladu je Dodavatel povinen zaplatit 

Nemocnici smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení, a to do sedmi dnů ode 
dne vyúčtování smluvní pokuty ze strany Nemocnice. 

 

• Ochrana důvěrných informací 
 

• Smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, které jí v průběhu plnění této 
Smlouvy zpřístupní druhá smluvní strana, které nejsou veřejně přístupné anebo které pokládají za 

důvěrné. V této souvislosti se zavazují zajistit utajování těchto informací též všemi zaměstnanci 

smluvních stran i dalšími osobami, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací této Smlouvy. 
Za důvěrné informace ve smyslu tohoto článku se považují veškeré informace, které jsou jako 

důvěrné označeny anebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit 
kterékoliv smluvní straně újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných 

informací, dokud se tyto informace nestanou všeobecně známými. 
 

• Ustanovení tohoto článku se vztahuje na období účinnosti této Smlouvy a dále na období 5 let po 

jejím ukončení či zániku. 
 

 
• Závěrečná ustanovení 

• Doručování písemností dle této Smlouvy se děje vždy písemně buď proti potvrzení o osobním 

převzetí písemnosti, nebo doporučeným dopisem s dodejkou na adresu smluvní strany uvedené 
v záhlaví této Smlouvy. Písemnost je doručena dnem osobního převzetí, dnem převzetí poštovní 

zásilky nebo dnem odmítnutí převzetí písemnosti. Za poslední známou adresou smluvní strany se 
považuje adresa uvedená v záhlaví této Smlouvy příp. nová adresa, kterou smluvní strana druhé 

straně písemně oznámila. 

• Dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě v souladu se zákonem a dále se 
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a na 

profilu NNB. 
 



• Právní vztahy touto Smlouvu blíže neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

vplatném znění. 

 
• Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této Smlouvy mezi Dodavatelem a Nemocnicí je 

obecný soud Nemocnice. 
 

• Jakákoliv změna v této Smlouvě musí být provedena písemně formou dodatku, podepsaného 

oběma smluvními stranami. 
 

• Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech o stejné právní síle originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran po jejím uzavření obdrží dvě vyhotovení. 

 
• Tato Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou podepisující se 

smluvní stranou  

 
• Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem Smlouvy před jejím podpisem seznámili, a že 

s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 
•  

Smluvní strany berou na vědomí, že Oblastní nemocnice Příbram, a.s. je povinným subjektem ve 

smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, z čeho vyplývá povinnost zveřejnit smlouvu v Registru smluv popř. poskytnout 

třetím osobám informace ze Smlouvy v zákonném rozsahu. 

• Nedílnou součástí Smlouvy je příloha č. 1: Seznam Zboží 

 

 
V …………… dne  ......………….   V …………… dne  ......…………. 

 
 

 

 
_____________________________   __________________________________ 

  
Ing. Zdeněk Čejka     MUDr. Stanislav Holobrada 

ředitel      ředitel   

ProSpon, spol. s r.o.    Oblastní nemocnice Příbram 
Dodavatel     Nemocnice 

 


