
 

KUPNÍ SMLOUVA č. 8017030 

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 

 

1. Smluvní strany 

 

 

Kupující: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje 
se sídlem: Máchova 400, 256 01 Benešov     

IČ:  27253236            DIČ: CZ27253236 

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 9996 

jednající: MUDr. Roman Mrva, ředitel 

  telefon: 317756111, E-mail: sektretariat@hospital-bn.cz 

(dále jen „kupující“) 

 

a 

  

Prodávající: Hypokramed s.r.o. 
se sídlem: Plzeňská 113, Praha 5, 150 00 

  IČ: 49616528    DIČ: CZ49616528 

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

C, vložka 21313 

jednající: Vratislav Roubal, jednatel  

 

(dále jen „prodávající“) 

 

 

(Prodávající a kupující jsou dále jednotlivě uváděni též jako „smluvní strana“ a společně jako 

„smluvní strany“; tato smlouva je dále označována jako „smlouva“) 

 

2. Předmět kupní smlouvy 

 

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat a zkompletovat zboží podle specifikace 

uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále též jen „zboží“), a to spolu 

s doklady, které se vztahují k uvedenému zboží a závazek kupujícího převzít zboží a zaplatit 

prodávajícímu za zboží kupní cenu sjednanou touto smlouvou. 

 

3. Kupní cena 

 

Kupní cena bez DPH                   797.903,80,-Kč  

DPH                                             101795,61,-Kč  

CELKOVÁ CENA vč. DPH    899 699,41,-Kč  

 

Uvedená cena zboží je sjednána dohodou smluvních stran jako pevná, nejvýše přípustná a 

obsahující všechny náklady prodávajícího nutné k uvedení zboží do provozu. Tato cena může být 

měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran a jen za předpokladu věcného omezení nebo 

rozšíření předmětu koupě, vymezeného přílohou této smlouvy; nebo dojde-li v době plnění smlouvy 

ke změnám v ČR platných předpisů pro účtování DPH. 

 

Kupující zaplatí podle kupní smlouvy část ceny zboží ve formě zálohy.  



 

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu celou kupní cenu řádně a včas. Zboží bude kupujícímu 

dodáno až po úplném zaplacení kupní ceny, nebo smluvní zálohy. 

 

4. Místo plnění 

 

Prodávající se zavazuje dodat, zkompletovat a nainstalovat zboží dle dispozic kupujícího na adresu 

sídla kupujícího dle pokynů kupujícího. 

 

5. Doba plnění 

 

Pro instalaci zboží v místě plnění se kupující zavazuje zajistit kompletní stavební připravenost. 

Prodávající není v prodlení, pokud kupující nezajistí kompletní stavební připravenost a neumožní 

prodávajícímu zahájení dodávek, kompletace a instalace zboží nejméně 5 pracovních dnů před 

sjednanou dobou plnění. 

 

6. Povinnosti prodávajícího 

 

Prodávající se zavazuje dodat, zkompletovat a nainstalovat zboží kupujícímu v místě plnění 

a sjednané době plnění a dále nainstalované zboží kupujícímu protokolárně předat. Součástí 

dodávky je také základní zaškolení obsluhujícího personálu i veškeré doklady, vyžadované podle 

platných právních předpisů. 

 

V případě prodlení prodávajícího s dodáním, kompletací a nainstalováním zboží ve lhůtě podle čl. 5 

této smlouvy a za podmínek sjednaných v čl. 6 této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny nedodaného zboží za každý den prodlení, 

nejvýše však 3 % z kupní ceny. 

 

7. Povinnosti kupujícího 

 

Kupující se zavazuje dle podmínek uvedených v této smlouvě umožnit prodávajícímu dodání, 

kompletaci a nainstalování zboží, a dále nainstalované zboží od prodávajícího protokolárně převzít 

a zaplatit sjednanou kupní cenu se splatností podle čl. 8 této smlouvy.  

V případě prodlení se zaplacením sjednané kupní ceny ve sjednané lhůtě, se kupující zavazuje 

uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve smyslu nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se stanoví 

výše úroků z prodlení. 

Nezajistí-li kupující převzetí zboží, je povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve 

výši 1 % kupní ceny zboží za každý den uskladnění. 

 
8. Platební podmínky 

 

Kupující se zavazuje uhradit zboží na základě faktury prodávajícího do 30 dnů po jeho instalaci a 

protokolárním předání a převzetí v místě plnění. Faktura vystavená prodávajícím musí mít 

náležitosti daňového dokladu.  

 

Vlastnické právo k zboží přechází na kupujícího dnem podpisu protokolu o předání a převzetí 

nainstalovaného zboží v místě plnění, který se obě smluvní strany zavazují podepsat. Nebezpečí 

vzniku škody na zboží přechází na kupujícího dnem dodání – podpisem dodacího listu.  

 

 

9. Záruka a servis, odpovědnost za vady 

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady a poskytuje kupujícímu záruku za 

jakost zboží dle § 2161 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 



 

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou 

zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím. 

Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a 

umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek, laminátových povrchu, drobné odchylky ve 

vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně 

objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance.  

 

Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží. 

 

Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, 

nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, 

úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě a 

dodacím listě. 

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců 

(24) od převzetí. 
 

Záruka za jakost se také nevztahuje na škody způsobené vyšší mocí nebo užíváním, které je 

v rozporu se způsobem užívání zboží podle návodu výrobce předaného spolu se zboží kupujícímu.  

  

 

 

10. Závěrečná ustanovení 

 

Smlouva je vypracována a podepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

strana obdrží po jednom vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma 

smluvními stranami. Změny nebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými 

číslovanými dodatky na základě dohody smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 

 

Právní vztahy smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších 

předpisů. K projednání sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné české soudy. 

 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, statutárního zástupce atd. budou do 30 dnů 

informovat o změně druhou smluvní stranu. 

 

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, že souhlasí s jejím 

obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné vůle a že 

nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho stvrzují 

tuto smlouvu svými vlastnoručními podpisy. 

 

V Praze dne:  …… 2017                                   V Praze dne: …… 2017 

  

Prodávající:                                                   Kupující: 

 

 

 

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

Vratislav Roubal, jednatel                                                       MUDr. Roman Mrva, ředitel 

Hypokramed s.r.o.                                                            Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s. 

                                                                                          nemocnice Středočeského kraje 

 

 


