
 
 

Kupní smlouva vybraného zdravotnického prostředku nebo příslušenství 
vybraného zdravotnického prostředku 

č. 11 
 
 

MEDICCO s.r.o. 

Sídlo: Brno 

Ulice, č.p., PSČ: Heršpická 1013/11d, Štýřice 639 00  

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 97652, dne 30. ledna 2012 

Zastoupený: (jméno, funkce) Ignacio Parades, jednatel 

IČO: 24206539 

IČZ: 72-996-949 

Bankovní spojení (název banky) 
číslo účtu/kód banky:  

UniCredit Bank Czech Republic 
3002606018 / 2700 

(dále jen „Dodavatel“ nebo „prodávající“) na straně jedné 
 

a 
 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

Sídlo:  Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 

IČO:  41197518 

Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina 

Zastoupená:  
(jméno a funkce) 

Ing. Jiří Kropáč, MBA ředitel Regionální pobočky Brno, pobočky 
pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina 

Doručovací adresa (obec):   Brno 

Ulice, č.p., PSČ: Benešova 696/10, 659 14 

tel.: 952236111 fax: 542221431 e-mail: podatelna72@vzp.cz 

Bankovní spojení (název banky) 
číslo účtu/kód banky: 

ČNB 
1114007651/0710 

(dále jen „Pojišťovna“ nebo „kupující“) na straně druhé 
 

 
u z a v í r a j í 

 
 

v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) zákonem č. 
268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 



ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“), dalšími právními předpisy upravujícími 
veřejné zdravotní pojištění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon č. 89/2012 
Sb.“), za účelem úpravy podmínek koupě vybraných zdravotnických prostředků a jejich příslušenství ze 
strany Pojišťovny s cílem jejich následného vypůjčování pojištěncům Pojišťovny ve smyslu ustanovení § 
32 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., tuto Kupní smlouvu vybraného zdravotnického prostředku nebo 
příslušenství vybraného zdravotnického prostředku (dále jen „kupní smlouva“). 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího prodat kupujícímu předmět koupě 

specifikovaný článkem II. této kupní smlouvy a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva 
k tomuto předmětu koupě a závazek kupujícího zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu 
specifikovanou článkem III. této kupní smlouvy, to vše za podmínek stanovených právními 
předpisy, touto kupní smlouvou a Úhradovým katalogem VZP - ZP.  

 
2. Nedílnou součástí této kupní smlouvy je Smlouva č. 4B72O065 o vydávání, koupi a provádění 

cirkulace zdravotnických prostředků uzavřená mezi smluvními stranami dne 12.9.2014, která 
stanovuje další obchodní podmínky (dále jen „další obchodní podmínky“).  

 
 
 

Článek II. 
Předmět koupě 

 
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem níže specifikovaného vybraného zdravotnického prostředku nebo 
příslušenství vybraného zdravotnického prostředku (dále jen „předmět koupě“):  
 
 

poukaz na ZP ze dne:  vystaven smluvním poskytovatelem:  IĆZ: 

25.07.2017 Záhumenská Monika MUDr. 82814000 

   

Vybraný ZP: 

název: kód VZP: výrobní číslo: evidenční 
číslo: 

Kupní cena v Kč 

VOZÍK ELEKTRICKÝ 
EXTERIEROVÝ 

0023868 20317329453999 729491602279 147700.00 

     

     

Příslušenství vybraného ZP: 

název: kód VZP: výrobní 
číslo: 

evidenční 
číslo: 

Kupní cena v Kč 

     

     

     

 
název    ………....... označení vybraného ZP nebo příslušenství vybraného ZP.  

 Příslušenstvím vybraného ZP se rozumí předměty ve smyslu zákonné definice dle 
§ 3 odst. 5 zákona č. 268/2014 Sb., předepsané pojištěnci na základě poukazu 



vystaveného smluvním poskytovatelem schváleném revizním lékařem, zařazené do 
Úhradového katalogu VZP - ZP s označením písmenem „R“ a zapůjčené pojištěnci 
v souladu s ustanovením § 32 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. na základě smlouvy o 
výpůjčce.  

  
kód VZP …..…...... kód uvedený v Úhradovém katalogu VZP - ZP 
 
výrobní číslo ….... číslo ZP, které je jeho výrobcem na něj vyraženo, či jiným dostatečně trvanlivým 

způsobem na něm uvedeno, specifické pro každý kus ZP; 
  
evidenční číslo… číslo ZP v podobě dvanáctimístného kódu, které je Dodavatelem přiděleno vybranému 

ZP a je na něj vyraženo nebo jiným dostatečně trvanlivým způsobem uvedeno; 

 
 
 
 

Článek III. 
Kupní cena 

 
1. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu předmětu koupě, a to ve výši uvedené pro 

jednotlivé položky vybraného ZP nebo příslušenství vybraného ZP v tabulce (sloupec Kupní cena 
v Kč) uvedené v článku II. této kupní smlouvy. Celková cena předmětu koupě tedy činí 147700.00 
Kč (slovy: stočtyřicetsedmtisícsedmsetkorun českých). 

 
2. Způsob fakturace a úhrady kupní ceny je stanoven dalšími obchodními podmínkami. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je oprávněn požadovat úhradu kupní ceny dle tohoto 

článku v období tzv. rozhodného období, které činí tři měsíce ode dne převzetí předmětu koupě 
pojištěncem na základě smlouvy o výpůjčce, aniž by kupní smlouva byla účinná. Pojišťovna je 
povinna kupní cenu fakturovanou Dodavatelem v období tzv. rozhodného období uhradit. 

 
 

Článek IV. 
Uveřejnění kupní smlouvy v registru smluv 

 
1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tuto kupní smlouvu dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), a to včetně všech případných dohod, kterými 
se tato kupní smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší. Uveřejněním kupní smlouvy dle 
tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu kupní smlouvy 
v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 
Sb. do registru smluv. 

 
2. Dodavatel dále prohlašuje, že si je plně vědom skutečnosti, že Pojišťovna patří mezi subjekty, 

které jsou povinny poskytnout informace na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Pojišťovna se zavazuje 
informovat Dodavatele o případném požadavku na podání informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
týkající se této kupní smlouvy před podáním vyžádané informace a prodiskutovat s ním správnost 
obsahu.  
 

3. Smluvní strany se zavazují: 
a. poskytnout druhé smluvní straně veškerou součinnost nezbytnou pro řádné uveřejnění této kupní 

smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.; 
b. dodržovat tímto článkem zakotvené postupy související s uveřejněním kupní smlouvy v registru 

smluv i v případě uzavření dohod, kterými se tato kupní smlouva bude případně doplňovat, měnit, 



nahrazovat nebo rušit; 
c. pro účely notifikace správce registru smluv o uveřejnění kupní smlouvy a související komunikace 

smluvních stran poskytnout e-mailovou adresu kontaktní osoby a bez zbytečného odkladu 
oznámit druhé smluvní straně změnu tohoto kontaktního údaje:  

 Za Dodavatele: r.krejci@medicco.cz 
 Za Pojišťovnu: jana.blazkova@vzp.cz 

d. informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoli podáních učiněných vůči registru smluv z vlastní 
iniciativy nebo k výzvě správce registru smluv či vůči dalším subjektům státní správy v souvislosti 
s uveřejněním kupní smlouvy v registru smluv před učiněním takového podání. 
 

4. Pojišťovna se zavazuje: 
a. zabezpečit uveřejnění kupní smlouvy v registru smluv po znečitelnění údajů, které mají být v 

souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a touto kupní smlouvou vyloučeny z uveřejnění, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 20-ti kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy, za 
předpokladu, že bude Dodavatelem, způsobem stanoveným odstavcem 5. písm. a. tohoto článku, 
včas informována o datu převzetí předmětu koupě pojištěncem na základě smlouvy o výpůjčce; 

 
b. neprodleně předat Dodavateli potvrzení správce registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 

340/2015 Sb., pakliže Dodavatel nebude vyrozuměn přímo správcem registru smluv na základě 
zadání automatické notifikace uveřejnění Dodavateli při odeslání kupní smlouvy k uveřejnění. 

 
5. Dodavatel se zavazuje: 
a. bezodkladně informovat Pojišťovnu o datu převzetí předmětu koupě pojištěncem na základě 

smlouvy o výpůjčce odesláním návrhu kupní smlouvy podepsaného Dodavatelem a 
elektronického obrazu textového obsahu návrhu kupní smlouvy v otevřeném a strojově čitelném 
formátu, spolu s originálem uzavřené smlouvy o výpůjčce, Pojišťovně na doručovací adresu 
Regionální pobočky VZP ČR uvedenou v záhlaví této kupní smlouvy; 

 
b. v případě nesplnění povinnosti Pojišťovnou dle odstavce 4. písm. a. tohoto článku přistoupit k 

uveřejnění kupní smlouvy v registru smluv po znečitelnění údajů, které mají být vyloučeny ze 
zveřejnění, tak, aby byla zachována lhůta dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.. V takovém 
případě pak neprodleně předat Pojišťovně potvrzení správce registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 
zákona č. 340/2015 Sb., pakliže Pojišťovna nebude vyrozuměna přímo správcem registru smluv 
na základě zadání automatické notifikace uveřejnění Pojišťovně při odeslání kupní smlouvy k 
uveřejnění. 

 
c. bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od obdržení notifikace správce registru o uveřejnění kupní 

smlouvy, provést kontrolu řádného uveřejnění a v případě zjištění nesouladu Pojišťovnu ihned 
informovat. Obdobně je povinna postupovat i Pojišťovna, pokud dojde k uveřejnění kupní smlouvy 
Dodavatelem. 
 

6. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech částech kupní smlouvy, které budou pro účely 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv znečitelněny. 

 
 
 
 
 
 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. 
 

2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 



 
3. Veškeré změny a doplňky této kupní smlouvy lze provádět výhradně písemnými očíslovanými 

dodatky podepsanými na znamení souhlasu oběma smluvními stranami. 
 
 

 

V Brně dne 18.09.2017 V Brně dne 09.10.2017 

  

  

  

 
 
________________________________________________ 

 
 
_____________________________________________ 

za Dodavatele: Roman Krejčí za Pojišťovnu: Ing. Jiří Kropáč, MBA 

titul, jméno a příjmení 
funkce: zmocněnec na základě plné moci 

titul, jméno a příjmení 
funkce: ředitel Regionální pobočky Brno, pobočky 
pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina 

 




