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Smlouva o převzetí, skladování a distribuci konopí pro léčebné použití 

uzavřená na základě § 43a odst.4 písm. e) zákona č.167/1998 Sb., o návykových látkách a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

 

mezi stranami: 

 

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:  00023817 

DIČ: CZ00023817 

se sídlem: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

jednající: PharmDr. Zdeňkem Blahutou, MHA, ředitelem 

bankovní spojení: č. ú. 623101/0710 

(dále jen „SÚKL")  

 

a 

Alliance Healthcare s.r.o. 

IČ:  14707420 

DIČ:  CZ14707420 

se sídlem: Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10 - Malešice 

jednající:  Ing. Janem Rohrbacherem a Ing. Jiřím Vaňkem, jednateli 

bankovní spojení:   č. ú. XXX 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

 

(SÚKL a Dodavatel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tuto smlouvu (dále také jen jako 

„Smlouva“): 

 

Preambule 

Tato Smlouva je uzavírána mezi SÚKL a Dodavatelem v souladu s § 43a odst. 4 písm. e) zákona 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a na základě výběrového 

řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu ZMR_SAKL03/2017 „Zajištění převzetí, skladování  

a distribuce konopí pro léčebné použití“, jejímž předmětem jsou služby spočívající v zajištění 

převzetí, skladování a distribuce konopí pro léčebné použití. 
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Smluvní strany se dohodly na tom, že níže uvedené pojmy jsou v kontextu této Smlouvy vykládány 

následovně: 

Konopí pro léčebné použití je konopí pro léčebné použití, získané do vlastnictví státu podle  

§ 43a zákona č.167/1998 Sb., o návykových látkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KLP“). 

Oprávněný objednatel je lékárna, prostřednictvím které provozovatel, který má uzavřenou 

smlouvu se SÚKL o převodu KLP ve smyslu § 24b odst. 2 zákona č.167/1998 Sb., o návykových 

látkách, ve znění pozdějších předpisů, objednává KLP a která je uvedena v uzavřené smlouvě. 

Druh KLP je KLP odpovídající vymezení uvedenému v Přílozeč.1 vyhlášky č.236/2015 Sb., včetně 

obsahu THC a CBD. 

 

Článek 1. 

Předmět a účel Smlouvy 

1.01 Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou pro SÚKL jeho jménem a dle jeho pokynů: 

(I.) Převzít, skladovat KLP a vést skladovou evidenci podle druhů KLP; 

(II.) přijímat a potvrzovat objednávky KLP; 

(III.) distribuovat KLP na území České republiky oprávněným objednatelům; 

(IV.) vést reklamační řízení KLP zahájená z podnětu oprávněných objednatelů; 

(V.) vystavovat faktury a opravné daňové doklady oprávněným objednatelům na základě 

objednávek a reklamací oprávněných objednatelů; 

(VI.) zajistit průběžný přenos elektronických dat stanovených touto Smlouvou ze systému 

Dodavatele do stávajícího informačního systému SÚKL RIS v části skladové a účetní 

a související komunikaci prostřednictvím webových služeb; 

(VII.) umožnit SÚKL on-line přístup do své skladové evidence; 

(VIII.) zajistit na základě pokynu SÚKL případnou likvidaci KLP převzatého dle této 

Smlouvy. 

Dodavatel je při plnění předmětu Smlouvy povinen postupovat v souladu se zákonem  

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem  

č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyhláškou č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyhláškou č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, 

výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro 

léčebné použití, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími relevantními právními předpisy. 

1.02 Specifikace předmětu Smlouvy a konkrétní povinnosti smluvních stran jsou rovněž obsahem 

Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.  

1.03 SÚKL se zavazuje Dodavateli za činnost dle odst. 1.01 této Smlouvy provedenou v souladu 

s podmínkami stanovenými touto Smlouvou zaplatit odměnu dle článku 4. této Smlouvy. 

1.04 Omezení plnění dle této Smlouvy, ať již z vůle SÚKL, či jako důsledek okolností, na které 

SÚKL nemá vliv, nezakládá právo Dodavatele na náhradu škody. Dodavatel je s možností 

dodatečného omezení plnění srozuměn. 
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1.05 Dodavatel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy je držitelem povolení k distribuci 

léčivých přípravků, léčivých látek a pomocných látek a povolení k zacházení s návykovými 

látkami a přípravky (konkrétně pak povolení k zacházení s KLP). Dodavatel je povinen být 

držitelem těchto povolení po celou dobu platnosti této Smlouvy a informovat SÚKL o jakékoli 

skutečnosti, která by mohla mít vliv na platnost a účinnost předmětných povolení. Dodavatel 

je povinen předem požádat SÚKL o změnu povolení k distribuci v případě zamýšlených změn 

oproti podmínkám, za kterých bylo povolení vydáno. Smluvní strany této Smlouvy výslovně 

vylučují ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech bod 1., 2. a 4. Smluvní strany 

výslovně vylučují ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o léčivech. 

1.06 Podpisem této Smlouvy uděluje SÚKL Dodavateli plnou moc k právnímu jednání při příjmu a 

potvrzování objednávek KLP, distribuci KLP, skladování KLP, fakturaci dodávek KLP, 

reklamačním řízením spojeným s dodávkami KLP a zajištění případné likvidace 

nepoužitelného KLP.   

 

Článek 2. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.01 Dodavatel je při plnění předmětu této Smlouvy povinen postupovat v souladu s podmínkami 

této Smlouvy a je vázán pokyny SÚKL. Od pokynů SÚKL se Dodavatel může odchýlit, jen 

pokud to je nezbytné v zájmu SÚKL a pokud nemůže předem obdržet jeho souhlas. Obdrží-

li Dodavatel od SÚKL pokyn k postupu z jakéhokoli důvodu nesprávnému či nevhodnému, 

prokazatelně jej na nesprávnost či nevhodnost upozorní a bude dle předmětného pokynu 

postupovat jen tehdy, když na něm bude SÚKL nadále výslovně trvat. 

2.02 Dodavatel je povinen průběžně úplně a pravdivě podávat SÚKL informace o zařizování  

a uskutečňování záležitosti dle odst. 1.01 této Smlouvy a jejich výsledcích, a to v ústní  

i elektronické podobě k dotazu SÚKL kdykoli.  

2.03 Dodavatel je povinen zajistit a zprovoznit do 30 dnů od podpisu této Smlouvy funkci svého 

elektronického systému pro průběžný přenos elektronických dat do informačního systému 

RIS formou zpřístupnění zabezpečených webových služeb, a to v rozsahu dle požadavků 

SÚKL. Dodavatel bude do systému RIS průběžně předávat ze strany SÚKL vyžádaná 

elektronická data, a to ve struktuře a formátu určeném ze strany SÚKL. Dodavatel je 

v uvedené lhůtě dále povinen zprovoznit a udržovat možnost nepřetržitého on-line přístupu 

SÚKL do elektronického systému Dodavatele, a to do těch jeho částí, které souvisejí 

s předmětem této Smlouvy (zejm. pohyb skladových zásob KLP, objednávky KLP, 

vystavování dodacích listů, faktur a opravných daňových dokladů, evidence vyřizování 

reklamací KLP). K vyloučení všech pochybností Dodavatel prohlašuje, že je mu znám 

informační systém SÚKL – RIS, který je určený pro vedení ekonomických agend a který 

umožňuje automatizaci, integraci a standardizaci postupů, sdílení dat a dalších podnikových 

procesů a řeší zejména následující oblasti: (I) účetnictví (finanční, manažerské) a výkazy, (II) 

finance a kontroling, (III) manažerské řízení a rozhodování, (IV) majetek a evidence, logistika, 

nákup a skladové hospodářství (viz příloha č. 3 a 4). 

2.04 Dodavatel se zavazuje oddělit provozní činnosti související s plněním předmětu této Smlouvy 

od ostatních obchodních činností Dodavatele. Dodavatel se zavazuje zpracovávat veškerá 

data elektronicky a tuto činnost oddělit od ostatních činností Dodavatele. Dodavatel se 
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zavazuje zajistit tisk písemných dokumentů souvisejících s plněním dle této Smlouvy ze 

svého systému v počtu výtisků určených písemným pokynem SÚKL. 

2.05 Dodavatel je oprávněn pověřit plněním této Smlouvy pouze třetí osoby uvedené v příloze  

č. 5 a v rozsahu tam stanoveném. V tomto smyslu SÚKL ve vztahu k čl. I odst. 1.06 souhlasí 

s udělením substituční plné moci osobám uvedeným v příloze č. 5 a v rozsahu uvedeném 

v této příloze. 

2.06 Dodavatel se zavazuje zajistit plnění předmětu této Smlouvy prostřednictvím kvalifikované 

osoby dle zákona o léčivech a dále osob – zaměstnanců, které splňují podmínky stanovené 

zákonem o léčivech. Dodavatel se zavazuje vést seznam osob podílejících se na plnění 

předmětu Smlouvy, tento seznam bezodkladně po každé změně aktualizovat a informovat  

o změně SÚKL. Dodavatel je povinen na žádost SÚKL zajistit náhradu (výměnu) konkrétní 

osoby. 

2.07 Dodavatel se zavazuje předložit do 30 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy pojistnou 

smlouvu zajišťující mu pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu zahrnující rovněž 

pojištění KLP na pojistnou částku, která nebude nižší než 7 000 000,- Kč (slovy: sedm milionů 

korun českých), a to na dobu trvání této Smlouvy.  

2.08 Dodavatel se zavazuje na vyžádání bezodkladně umožnit přístup pověřených pracovníků 

SÚKL (či jím určených třetích osob) do prostor Dodavatele, a to v pracovní dny od 8 do 16 

hodin neomezeně, za přítomnosti osob zastupujících Dodavatele. Zástupci SÚKL jsou 

oprávněni vstupovat do všech skladů a prostor Dodavatele určených k plnění předmětu této 

Smlouvy. Dodavatel se zavazuje poskytovat SÚKL za účelem provedení kontroly plnění 

závazků Dodavatele vyplývajících z této Smlouvy součinnost.  

2.09 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2419, § 2422, § 2423, § 2425, § 2428, § 2429, 

§ 2436, § 2438 odst. 2, § 2440, § 2443, § 2555 odst. 2, § 2564, § 2565, § 2570 a § 2571 

zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).  

 

Článek 3. 

Místo plnění 

3.01 Místem plnění je území celé České republiky. 

 

Článek 4. 

Odměna 

4.01 Odměna dodavateli je stanovena ve výši 9,75 Kč bez DPH, tj. 11,80 Kč s DPH  

za 1 gram KLP (bez ohledu na druh KLP) dodaný v souladu s právními předpisy a se 

Smlouvou oprávněným objednatelům a převedený do vlastnictví provozovatele zařízení 

lékárenské péče oprávněného objednatele. Odměna se stanoví za každý kalendářní měsíc, 

a to na základě součtu hmotnosti KLP v gramech uvedených na dodacích listech 

vystavených provozovatelům zařízení lékárenské péče poníženého o součet hmotnosti KLP 

v gramech uvedených na jim vystavených opravných daňových dokladech na vrácené KLP, 

které je převedeno zpět do vlastnictví státu za předmětný kalendářní měsíc.  
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4.02 Odměna Dodavatele dle odstavce 4.01 Smlouvy je stanovena jako maximálně přípustná, 

nepřekročitelná a zahrnuje rovněž veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním předmětu 

Smlouvy. Smluvní strany tímto vylučují platnost ustanovení § 2436 OZ. 

4.03 Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy (tj. po jejím uzavření) dojde ke změně sazby 

DPH (tj. ke zvýšení či jejímu snížení), je Dodavatel povinen tuto změnu zohlednit při 

vyúčtování (fakturaci) odměny, tj. odměnu stanovenou dle odst. 4.01 této Smlouvy snížit či 

zvýšit o výši změny DPH. 

 

Článek 5. 

Fakturace a platební podmínky 

5.01 Odměna bude Dodavatelem fakturována měsíčně daňovým dokladem vystaveným vždy 

k poslednímu dni kalendářního měsíce (datum zdanitelného plnění) do 15 dnů po ukončení 

kalendářního měsíce, za nějž je fakturováno.  

5.02 Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění jejich 

pozdějších změn. Faktury musí obsahovat v příloze, čísla dodacích listů dodávek KLP 

oprávněným objednatelům za fakturované období, počty balení KLP včetně uvedení gramů 

KLP dodaných oprávněným objednatelům za fakturované období čísla opravných daňových 

dokladů vystavených na vrácené KLP ve fakturovaném období, včetně uvedení počtu 

dobropisovaných balení KLP převedených zpět do vlastnictví státu a včetně uvedení gramů 

KLP.  V případě, že předložená faktura neobsahuje náležitosti předepsané zákonem či touto 

Smlouvou, je SÚKL oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Dodavateli s uvedením důvodu jejího 

vrácení. V takovém případě začíná běžet nová splatnost faktury od okamžiku opětovného 

doručení opravené faktury SÚKL. 

5.03 Splatnost faktur činí 30 kalendářních dní ode dne vystavení, přičemž Dodavatel je povinen 

doručit každou fakturu SÚKL nejpozději do 5 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní 

strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka 

odepsána z účtu SÚKL ve prospěch účtu Dodavatele. 

5.04 SÚKL bude v rámci ekonomické činnosti dle této Smlouvy vystupovat jako plátce DPH. 

 

Článek 6. 

Ochrana důvěrných informací, střet zájmů a ochrana osobních údajů 

6.01 Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při 

plnění této Smlouvy a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou 

obecně známé. Dodavatel se také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby mohla zpřístupnit 

důvěrné informace neoprávněným třetím osobám, pokud tato Smlouva či Objednatel 

prokazatelně písemně nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými ze strany SÚKL 

Dodavateli, popř. získanými Dodavatelem v souvislosti s plněním jeho závazků dle této 

Smlouvy, je povinen Dodavatel nakládat jako s důvěrnými informacemi. 

6.02 Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují: 

(a) informace, které se staly veřejně přístupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 



Stránka 6 z 11 
 

zpřístupnění Dodavatelem; 

(b) informace, které Dodavatel získá z jiného zdroje než od SÚKL a které jsou jejich 

poskytovatelem označené za veřejné. 

6.03 Dodavatel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků 

vyplývajících z této Smlouvy. Dodavatel se dále zavazuje, že on ani jiná osoba, která jím 

bude seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto Smlouvou, je nezpřístupní 

žádné třetí osobě vyjma případů, kdy: 

(a) jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto informacím 

nezbytný za účelem splnění závazků vyplývajících z této Smlouvy 

(b) jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem SÚKL; 

(c) tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost pravomocným 

a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě jeho zákonného 

zmocnění. Takovou skutečnost je Dodavatel povinen na výzvu SÚKL bez zbytečného 

odkladu prokázat. 

6.04 Dodavatel se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich neoprávněnému 

získání třetími osobami. V případě, že Dodavatel bude mít důvodné podezření, že došlo 

k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je povinen neprodleně o této 

skutečnosti informovat SÚKL. 

6.05 Dodavatel je povinen předat bez zbytečného odkladu SÚKL veškeré materiály a věci, které 

od něho či jeho jménem převzal při plnění této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po 

ukončení této Smlouvy. Důvěrné informace uložené v elektronické podobě je Dodavatel 

povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby jejich povinné archivace, pokud se na něj 

tato zákonná povinnost vztahuje. 

6.06 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy. 

6.07 Dodavatel se zavazuje zavázat touto povinností mlčenlivosti písemně bez zbytečného 

odkladu i všechny své pracovníky podílející se se souhlasem SÚKL na plnění této Smlouvy. 

Za tím účelem zpracuje vnitřní předpis, ve kterém upraví ochranu obchodního tajemství a 

povinnost mlčenlivosti. Dodavatel se zavazuje seznámit veškeré pracovníky podílející se se 

souhlasem SÚKL na plnění této Smlouvy s tímto vnitřním předpisem, o čemž povede 

písemné záznamy potvrzené podpisem jednotlivého pracovníka. 

6.08 SÚKL je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její účinnosti 

uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, což Dodavatel 

bere na vědomí, resp. s tím souhlasí.  

6.09 Dodavatel se zavazuje zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se 

zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s plněním této 

Smlouvy ve prospěch vlastní nebo jiného, jakož i nezneužívat postavení výhradního 

distributora KLP. Dodavatel se zavazuje, že o všech změnách majících vliv na vznik střetu 

zájmu informuje bez zbytečného odkladu SÚKL. 

6.10 Dodavatel se zavazuje nakládat s veškerými osobními údaji, které obdrží při plnění této 

Smlouvy v souladu s platnými právními předpisy účinnými v době zpracování osobních údajů 

a podle písemných pokynů Objednatele. Pro naplnění požadavků odst. 6.10 této Smlouvy se 

Dodavatel zavazuje zajistit, aby: 
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- Přístup jak k elektronicky zpracovávaným a uchovávaným osobním údajům, tak i k jiné 

(např. listinné) podobě zpracovávaných osobních údajů měly pouze osoby, důvodně se 

seznamující s těmito údaji. 

- O přístupu osob důvodně se seznamujících s osobními údaji byl veden průkazný záznam. 

- Nebyl do případného zpracování osobních údajů zapojen žádný jiný poddodavatel či 

poskytovatel služeb Dodavatele bez předchozího průkazného písemného souhlasu 

Objednatele. 

- O požadavcích subjektů osobních údajů na informace o nakládání s jejich osobními údaji, 

na jejich opravu či výmaz vznesených subjektem osobních údajů k Dodavateli Dodavatel 

neprodleně informoval Objednatele. 

- O incidentu narušení povinností ochrany osobních údajů spočívající v úniku osobních 

údajů nepovolané osobě (subjektu), narušení jejich integrity, validity Dodavatel nejpozději 

do 24 hodin od zjištění incidentu informoval Objednatele včetně předání údajů o typu 

incidentu, čase incidentu a o rozsahu osobních údajů incidentem dotčených.  

6.11 Dodavatel se zavazuje přijmout minimálně taková technicko-organizační opatření a politiky 

bezpečnosti informačních systémů, ve kterých budou osobní údaje zpracovávány, aby bylo 

zajištěno plnění závazku definovaného v bodě 6.10. Dále se zavazuje o přijatých technicko-

organizačních opatřeních neprodleně po jejich přijetí Objednatele informovat. 

6.12 Dodavatel se zavazuje umožnit pověřenému zástupci Objednatele kdykoliv provést audit 

nakládání s osobními údaji na straně Dodavatele po předchozím oznámení. 

6.13 Dodavatel se zavazuje v případě ukončení Smlouvy veškeré osobní údaje předat 

Objednateli. Dále se Dodavatel zavazuje po předání osobních údajů veškeré záznamy o 

osobních údajích, které by mu zůstaly, vymazat ke dni předání osobních údajů s výjimkou 

osobních údajů, jejichž uchování mu ukládá zákon. O předání a případném výmazu bude 

pořízen písemný protokol. 

 

Článek 7. 

Ochrana jména a dobré pověsti 

7.01 Dodavatel se zavazuje, že se zdrží při plnění předmětu této Smlouvy neoprávněného použití 

názvu a loga SÚKL. Dále se zavazuje, že jeho jednáním v rámci plnění předmětu této 

Smlouvy nebude porušena ochrana jména SÚKL nebo jeho dobré pověsti. Uvedené 

ustanovení se vztahuje i na Státní agenturu pro konopí pro léčebné použití. V případě 

nutnosti použití loga nebo jména SÚKL či Státní agentury pro konopí pro léčebné použití si 

vyžádá předem písemný souhlas SÚKL a při použití se zavazuje dodržet požadavky právních 

předpisů upravujících ochranné známky.  

 

Článek 8. 

Odpovědnost za vady a smluvní pokuty 

8.01 Zjistí-li SÚKL jakoukoli vadu či vady plnění předmětu Smlouvy, je oprávněn vytknout ji 

Dodavateli (jeho oprávněné osobě dle této Smlouvy), a to písemně s doručením datovou 

schránkou. Dodavatel je v takovém případě povinen odstranit vadu do 10 pracovních dnů od 

data vytknutí vady, a současně informovat oprávněnou osobu SÚKL o způsobu vyřešení 

písemně s doručením do datové schránky SÚKL. Pokud lhůta 10 pracovních dnů není 
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vzhledem k charakteru vady dostatečná, informuje o této skutečnosti neprodleně SÚKL 

sdělením zaslaným do datové schránky SÚKL a doručeným SÚKL před uplynutím uvedené 

lhůty. Sdělení musí obsahovat popis vady a důvod, pro který je lhůta 10 pracovních dnů 

nedostatečná. Pokud je uvedený důvod relevantní, stanoví SÚKL neprodleně dostatečnou 

lhůtu k odstranění vady a sdělí své rozhodnutí dodavateli písemně sdělením doručeným do 

datové schránky Dodavatele do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo SÚKL doručeno sdělení, 

že lhůta 10 pracovních dnů nepostačuje k odstranění vady. Opakované porušení povinnosti 

Dodavatele odstranit vadu v termínu dle tohoto odstavce je důvodem pro odstoupení SÚKL 

od této Smlouvy. 

8.02 Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí platnými právními předpisy. Smluvní strany 

vylučují použití ustanovení § 2437 OZ. 

8.03 Pokud Dodavatel poruší některou z povinností uložených mu v Čl. 1. nebo Příloze č. 1 této 

Smlouvy, je povinen uhradit SÚKL smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý 

zjištěný případ porušení. 

8.04 Nebezpečí škody na KLP přechází okamžikem předání KLP ze strany SÚKL Dodavateli. 

Dodavatel je zodpovědný za ztrátu, poškození a zničení KLP do okamžiku jeho převzetí 

oprávněným objednatelem. 

8.05 Pokud Dodavatel poruší některou z povinností týkající se ochrany informací, ochrany 

osobních údajů a závazku mlčenlivosti, je povinen uhradit SÚKL smluvní pokutu ve výši 

300.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

8.06 Pokud Dodavatel poruší svoji povinnost dle odst. 2.05 této Smlouvy, je povinen uhradit SÚKL 

smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

8.07 Úhradou smluvní pokuty se Dodavatel nezbavuje povinnosti poskytnout SÚKL sjednané 

plnění ze Smlouvy ani povinnosti nahradit případnou vzniklou škodu, a to i ve výši přesahující 

výši smluvní pokuty. 

 

Článek 9. 

Závěrečná ustanovení 

9.01 Trvání Smlouvy: Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

9.02 Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zaniká: 

a) Výpovědí, a to uplynutím výpovědní doby.  

b) Ztrátou oprávnění Dodavatele k výkonu činnosti, které je zapotřebí pro plnění předmětu 

Smlouvy. 

c) Písemnou dohodou smluvních stran, ke dni stanovenému v této dohodě a není-li 

stanoven, účinností této dohody. 

Pokud SÚKL nedá jiný pokyn, při zániku Smlouvy jakýmkoli způsobem zařídí Dodavatel vše, 

co nesnese odkladu. O těchto krocích Dodavatel neprodleně informuje SÚKL. V případě 

ukončení platnosti Smlouvy zůstávají i po jejím skončení v platnosti a účinnosti veškerá 

ujednání smluvních stran ohledně odpovědnosti Dodavatele za vady, nároku na smluvní 

pokutu a ochrany důvěrných informací. 

9.03 Odstoupení od Smlouvy: Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této Smlouvy je možné 

v případech, kdy druhá strana podstatně porušila své povinnosti podle této Smlouvy. Takové 
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podstatné porušení nastává v případech specifikovaných v § 2002 OZ. Podstatným 

porušením bude rovněž případ, kdy smluvní strana nesplní svůj celkový, popř. i částečný 

závazek ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě ke splnění této 

povinnosti nebo pokud bude proti smluvní straně zahájeno insolvenční řízení, nebo bude 

zamítnuto pro nedostatek majetku. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být písemné a 

musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem 

doručení písemného oznámení o odstoupení. Za řádné doručení oznámení o odstoupení od 

Smlouvy se považuje jeho doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, 

nebo jeho doručení do datové schránky druhé smluvní strany. 

9.04 Výpověď: SÚKL i dodavatel jsou oprávněni Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. 

Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně. 

Výpovědní lhůta 6 měsíců a počíná běžet dnem následujícím po prokazatelném doručení 

výpovědi Dodavateli. Za řádné doručení výpovědi se považuje její doručení prostřednictvím 

poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo její doručení do datové schránky druhé 

smluvní strany. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2440 OZ. 

9.05 Oprávněné osoby: Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání v záležitostech plnění 

této Smlouvy jsou tyto osoby: 

Za SÚKL: 

PharmDr. Marcela Škrabalová, tel. 272 185 856, email: marcela.skrabalova@sukl.cz 

Za Dodavatele: 

XXX, tel. XXX, email: XXX 

9.06 Postupitelnost. Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti 

z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu SÚKL, a to ani částečně. 

9.07 Započtení. Smluvní strany se výslovně a neodvolatelně dohodly, že Dodavatel ani SÚKL 

nejsou oprávněni započíst si vzájemně jakékoliv své pohledávky z této Smlouvy. 

9.08 Oddělitelnost (salvatorní klauzule). Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy 

neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a 

účinná. Namísto neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí 

ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu 

smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které 

svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného či 

nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě chybět jakékoli ustanovení, jež by jinak bylo 

přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a povinností, vynaloží Strany maximální úsilí k 

doplnění takového ustanovení do této Smlouvy. 

9.09 Úplnost. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této 

Smlouvy, a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu 

této Smlouvy. 

9.10 Vzdání se práva. Jestliže kterákoli ze smluvních stran neuplatní své právo vyplývající z této 

Smlouvy bez zbytečného odkladu, pak takové opomenutí nezakládá vzdání se či zánik 

takového práva ani nezpůsobuje zánik jí odpovídající povinnosti. 

9.11 Soudní příslušnost. Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou 

řešeny příslušnými soudy České republiky. 

mailto:marcela.skrabalova@sukl.cz
mailto:Jaroslava.dolezalova@a-h.cz
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9.12 Rozhodné právo. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem. Ve všech 

případech, které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení 

Občanského zákoníku, případně dalších předpisů platného práva České republiky. 

9.13 Překážky. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, 

je povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně s uvedením 

předpokládané doby trvání takové skutečnosti. 

9.14 Řešení sporů. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této Smlouvy 

vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno 

k soudnímu jednání. 

9.15 Změny a doplňky. Veškeré změny této Smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou 

číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami,  

9.16 Promlčení. Dodavatel, jako Smluvní strana, vůči níž se práva z této Smlouvy promlčují, tímto 

výslovným prohlášením ve smyslu § 630 odst. 1 občanského zákoníku prodlužuje délku 

promlčecí doby práv SÚKL, vyplývajících z této Smlouvy na dobu 15 let. 

9.17 Zveřejnění Smlouvy. Dodavatel bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a podpisem této Smlouvy vyslovuje 

souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě Příkazcem v registru smluv 

zřízeném uvedeným zákonem, vyjma osobních údajů. 

9.18 Ukončení platnosti a účinnosti předchozí smlouvy. Dnem nabytí účinnosti této Smlouvy 

pozbývá platnosti a účinnosti smlouva o převzetí, skladování a distribuci konopí pro léčebné 

použití, uzavřená mezi smluvními stranami dne 11. 1. 2016. 

9.19 Platnost a účinnost. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o registru smluv. 

9.20 Stejnopisy. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží po 1 vyhotovení. 

9.21 Přílohy.  

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu Smlouvy 

Příloha č. 2 – Předávací protokol 

         Příloha č. 3 – RIS  

Příloha č. 4 – Struktury přenosu RIS soubor ve formátu XLS 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé 

a svobodné vůle připojují níže své podpisy. 

 

V Praze dne: 8. 11. 2017    V Praze dne: 30. 10. 2017  
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PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA Ing. Jan Rohrbacher a Ing. Jiří Vaněk  

Státní ústav pro kontrolu léčiv Alliance Healthcare s.r.o. 

 



Příloha č. 1 – Specifikace předmětu Smlouvy 

I. 

PŘEVZETÍ KLP DODAVATELEM 

1. Dodavatel převezme konopí pro léčebné použití (dále jen „KLP“) na výzvu SÚKL. Objem 

předávaného KLP, místo a termín předání určí SÚKL písemným pokynem. K předání a převzetí 

KLP bude docházet po částech, a to dle potřeb SÚKL. O místě, termínu předání a objemu KLP 

bude Dodavatel informován ze strany SÚKL nejméně 2 pracovní dny předem prostřednictvím 

elektronických komunikačních kanálů. Dodavatel je povinen doručit do datové schránky SÚKL 

do pracovního dne následujícího po dni doručení informace o předání KLP informaci 

identifikující fyzickou osobu, která bude za Dodavatele přejímat KLP a doklad prokazující 

oprávnění této fyzické osoby za dodavatele převzetí učinit. 

 

2. Dodavatel zajistí řádné fyzické převzetí KLP od SÚKL fyzickou osobou, která splňuje veškeré 

zákonem stanovené předpoklady pro zacházení s KLP a která je oprávněna za dodavatele 

převzít KLP. Tato fyzická osoba na místě prokáže originálem dokladu, že je oprávněna za 

Dodavatele toto právní jednání učinit. Dodavatel KLP od SÚKL převezme a poskytne veškerou 

součinnost potřebnou k sepisu předávacího protokolu, který připraví SÚKL (předávací protokol 

bude obsahovat minimálně: datum a místo předání, množství předaného KLP). SÚKL zajistí na 

místě podpis předávacích protokolů při předání a převzetí KLP osobou oprávněnou za 

Dodavatele jednat. Součástí předávacích protokolů (nedílnými přílohami) bude vždy kopie 

certifikátu o kvalitě KLP a dodací list (oba dokumenty podepsané přítomnými osobami 

oprávněnými k jednání).  

 

 

3. Dodavatel převzaté KLP naskladní a zavede údaje o převzatém KLP podle druhu do svého 

systému skladové evidence. Dodavatel písemně SÚKL potvrdí příjem KLP na sklad (tj. 

prokazatelně doručí potvrzení o příjmu na sklad na SÚKL).  

II. 

SKLADOVÁNÍ KLP 

1. Dodavatel skladuje KLP v zajištěném prostoru v souladu s relevantními právními předpisy, 

zejména pak zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o NL“). 

 

2. Dodavatel skladuje KLP podle druhu odděleně od ostatního zboží a toto uskladněné KLP je 

označeno tak, aby místo uskladnění KLP bylo jednoznačně rozeznatelné a odlišitelné. 

Dodavatel umožní SÚKL na výzvu přístup do skladovacích prostor za účelem provedení kontroly 

plnění závazků ze Smlouvy (a to i kontroly neohlášené) za přítomnosti osoby zastupující 

Dodavatele. SÚKL je oprávněn vstupovat do všech prostor souvisejících s plněním předmětu 

Smlouvy.  

 



3. Dodavatel umožní SÚKL provedení inventarizace zásob KLP alespoň jednou (1x) za účetní 

období dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel 

umožní provádět inventarizace zásob KLP včetně kontroly údajů v evidenční knize ze strany 

SÚKL jednou (1x) za kalendářní měsíc dle zákona o NL. 

 

4. Dodavatel dále  

a)  vede evidenci KLP podle druhu KLP (evidence omamných a psychotropních látek) 

v souladu se zákonnými požadavky v evidenční knize SÚKL pověřenými pracovníky 

Dodavatele (odpovědná osoba SÚKL bude provádět v evidenční knize měsíční 

inventarizaci zásob), 

b)  vede skladovou evidenci podle druhu KLP v informačním systému s podporou 

čárového kódu, přičemž datová struktura skladové evidence Dodavatele musí splnit 

požadavky informačního systému SÚKL RIS na naplnění datové struktury RIS v části 

skladové i účetní, 

c)  umožní SÚKL on-line přístup do této evidence, 

d)  používá metody ocenění stanovené SÚKL (pevná cena) při evidenci zásob, 

e)  zabezpečí předání všech dokladů určených SÚKL v písemné podobě a rovněž 

v elektronické podobě pomocí svého informačního systému, 

f)  dodržuje zásady správné distribuční praxe.  

 

III. 

DISTRIBUCE 

1. Dodavatel distribuuje KLP oprávněným objednatelům, a to na základě jejich objednávek. 

Dodavatel v každém jednotlivém případě ověří skutečnost, že mezi provozovatelem lékárny 

objednávající KLP a SÚKL byl ve vztahu ke konkrétní lékárně uvedené v objednávce uzavřen 

smluvní vztah o převodu KLP (rámcová smlouva o převodu KLP), teprve po ověření této 

skutečnosti je oprávněn objednávku potvrdit a realizovat distribuci KLP. Za tím účelem SÚKL 

vede aktualizovaný seznam lékáren (oprávněných objednatelů), který zpřístupní Dodavateli.  

 

2. Dodavatel objednávky oprávněných objednatelů přijímá a potvrzuje elektronicky podle 

specifikovaných standardních operačních postupů pro přijímání, potvrzování a zpracování 

objednávek. Dodavatel potvrzuje všechny platné objednávky v pracovní dny v min. časovém 

rozsahu od 9:00 do 16:00 hod., potvrdit platnou objednávku je povinen do 1 pracovního dne 

od jejího doručení. Jako platné objednávky bude Dodavatel přijímat pouze ty, které budou 

doručeny elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem osoby zastupující oprávněného 

objednatele. Dodavatel je povinen objednávky potvrzovat elektronicky, potvrzení musí být 

opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem.  

 

3. Dodavatel potvrzuje, že má vypracovány standardní operační postupy pro přijímání, 

potvrzování a zpracování objednávek KLP. Tyto standardní operační postupy předloží 

Dodavatel SÚKL do 30 dnů od data účinnosti Smlouvy. Dodavatel je povinen aktualizovat 

standardní operační postupy dle pokynů SÚKL vždy nejpozději do 48 (pracovní dny) hodin od 

prokazatelného doručení konkrétního pokynu. 



 

4. Dodavatel nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů od obdržení platné objednávky dodá KLP 
konkrétnímu oprávněnému objednateli, a to na adresu lékárny uvedenou v potvrzené 
objednávce, která je tak místem plnění. Během přepravy musí Dodavatel zajistit, že dodávka 
KLP nebude jakýmkoli způsobem zneužita a bude doručena výhradně oprávněnému 
objednateli. Odmítne-li oprávněný objednatel KLP převzít (či odpovídajícím způsobem převzetí 
potvrdit podpisem související dokumenty – tj. dodací list, fakturu a předávací protokol), je 
Dodavatel povinen KLP odvézt zpět. O vzniklé situaci je Dodavatel povinen bezodkladně 
informovat SÚKL.   

 

5. Dodavatel zajistí, že při předání KLP konkrétnímu oprávněnému objednateli bude ze strany 

oprávněného objednatele potvrzen dodací list, faktura a předávací protokol, a to v počtu 

výtisků dle pokynu SÚKL. Toto potvrzení bude obsahovat razítko lékárny, podpis osoby, která 

KLP přijala, a datum přijetí zásilky. Dodavatel převezme při dodání zásilky od oprávněného 

objednatele potvrzené výše uvedené doklady v počtu výtisků určených SÚKL. Vyhotovení 

těchto dokladů zajistí Dodavatel. Dodací list musí obsahovat identifikaci provozovatele lékárny 

názvem, IČ, DIČ, adresou sídla, identifikaci místa dodání názvem a adresou lékárny, číslo 

lékárny, druh dodaného KLP, velikost balení KLP, počet balení, označení šarže, datum 

exspirace, údaj o ceně (v členění v Kč bez DPH a včetně DPH), údaj o celkové ceně ve stejném 

členění, datum vystavení. Při předání KLP oprávněnému objednateli je Dodavatel povinen 

předat dodací list, fakturu a předávací protokol (příloha č. 2) 

 

6. Dodavatel zajistí přepravu KLP způsobem a při zabezpečení, které je v souladu s relevantními 

právními předpisy (zejména pak zákonem o NL).  

 

7. Dodavatel dále: 

1) vede chronologickou evidenci objednávek, kterou zpřístupní elektronicky SÚKL i 

prostřednictvím svého informačního systému. 

2) Přičlení každé lékárně a provozovateli lékárny, kterým bude distribuováno KLP, číslo, 

prostřednictvím kterého bude s lékárnou a provozovatelem lékárny následně 

komunikovat. Tato čísla sdělí neprodleně na žádost SÚKL prostřednictvím svého 

informačního systému. 

3) Zajistí návaznost evidence faktur (daňových dokladů) na evidenci dodacích listů a 

objednávek. 

4) Nesmí podmiňovat dodávání KLP minimálním objednaným množstvím. 

 

 

IV. 

FAKTURACE DODÁVEK KLP 

 

1) Dodavatel fakturuje provozovatelům lékáren dodávky KLP jménem SÚKL, na účet SÚKL 

a za prodejní cenu KLP stanovenou SÚKL. Fakturace bude probíhat zvlášť pro každou 

dodávku KLP (bez ohledu na druh KLP) a zvlášť pro každou jednotlivou lékárnu.  

 

2) Dodavatel fakturuje dodávky KLP v souladu s ceníkem KLP určeným SÚKL. 



 

3) Dodavatel dle pokynů SÚKL zveřejní na svých webových stránkách ceník KLP stanovený 

SÚKL. Dodavatel bude obratem provádět a zveřejňovat jakoukoli změnu ceníku 

určenou ze strany SÚKL. 

 

4) Dodavatel vystavuje jménem SÚKL opravné daňové doklady provozovatelům lékáren, 

na každou jednotlivou lékárnu zvlášť (v počtu stejnopisů určených SÚKL). Opravný 

daňový doklad obsahuje odkaz na původní daňový doklad. Správu těchto pohledávek 

bude provádět SÚKL. 

 

5) Dodavatel doručí SÚKL faktury vystavené oprávněným objednatelům spolu 

s dokladem o doručení faktury a s dalšími potvrzenými doklady souvisejícími 

s dodávkami KLP – tj. zejména dodacími listy, předávacími protokoly, opravnými 

daňovými doklady, reklamačními protokoly a reklamační listy, vždy nejpozději do 10 

pracovních dnů následujícího kalendářního měsíce, a to na místo určené SÚKL. Při 

předání dokladů bude podepsán předávací protokol obsahující mimo jiné počty a 

označení předávaných dokladů. Veškeré výše uvedené doklady Dodavatel SÚKL 

zpřístupní rovněž elektronicky prostřednictvím svého informačního systému. 

 

6) SÚKL je oprávněn kdykoli stanovit závazné vzory dokumentů, které je Dodavatel 

povinen při činnosti dle této smlouvy používat (zejména pak potvrzení objednávky, 

dodací list, předávací protokol, faktura, opravný daňový doklad, reklamační protokol a 

reklamační list).  

 

V. 

REKLAMACE 

 

1. Dodavatel vyřizuje reklamace nejpozději do 30 dnů od jejich přijetí. Dodavatel o konkrétní 

reklamaci obratem informuje SÚKL.  

 

2. Dodavatel zveřejní na svých webových stránkách reklamační řád stanovený SÚKL. Dodavatel 

aktualizuje reklamační řád dle pokynů SÚKL vždy nejpozději do 48 hodin (pracovní dny) od 

udělení konkrétního pokynu. 

 

3. Dodavatel při vyřizování reklamace KLP vyzvedne reklamované KLP z konkrétní lékárny 

oprávněného objednatele do 3 pracovních dnů od nahlášení reklamace. Dodavatel takové KLP 

uloží do oddělených prostor k tomuto účelu vyčleněných (karanténa). 

 

4. Dodavatel určí ze svých pracovníků osobu odpovědnou za přijímání a vyřizování reklamací; 

identifikaci této osoby sdělí Dodavatel písemně SÚKL před převzetím první části KLP u 

pěstitele. 

 

5. Dodavatel bude rozeznávat reklamaci kvality KLP a reklamaci chybných objednávek KLP. 

Reklamací kvality KLP se rozumí reklamace pro vady KLP a pro vady obalu KLP. Reklamací 



chybných objednávek se rozumí reklamace množství, druhu či šarže KLP (nikoli tedy reklamace 

související s kvalitou či obalem KLP). 

 

6. Jedná-li se o reklamaci kvality KLP, Dodavatel vyčká v dané věci pokynů SÚKL k dalšímu 

postupu (bez prokazatelného pokynu SÚKL není Dodavatel oprávněn činit v daném 

reklamačním řízení žádné další kroky). Dodavatel o každé kvalitativní reklamaci ihned 

informuje SÚKL. 

 

7. Dá-li k tomu SÚKL výslovný souhlas, je Dodavatel oprávněn vystavovat opravné daňové 

doklady ve vztahu ke konkrétním reklamacím. V případě reklamace chybných objednávek není 

předchozího souhlasu SÚKL třeba (Dodavatel je však povinen o vyřízení reklamace a vystavení 

opravného daňového dokladu informovat SÚKL prostřednictvím svého informačního systému). 

U každého opravného daňového dokladu je Dodavatel povinen zajistit jeho potvrzení ze strany 

oprávněného objednatele (v rozsahu datum, razítko lékárny a podpis osoby zastupující 

oprávněného objednatele). 

 

8. Dodavatel při vyřízení reklamace vystavuje reklamační list, jehož součástí bude zejména 

zdůvodnění postupu při reklamaci a výsledek reklamačního řízení. Reklamační list musí mít 

návaznost na původně vystavenou fakturu, dodací list a reklamační protokol vystavený 

lékárnou a zároveň je součástí případného opravného daňového dokladu. 

 

9. KLP reklamované pro kvalitu je možné opětovně uvést do oběhu až po posouzení jeho kvality 

ze strany SÚKL. Dodavatel není oprávněn opětovně KLP uvést do oběhu bez výslovného 

písemného schválení ze strany SÚKL.  

 

 

VI.  

VEDENÍ EVIDENCE A UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTACE  

 

1. Dodavatel vede a uchovává evidenci způsobem stanoveným zákonem o NL v evidenční knize 

SÚKL.  

  

2. Dodavatel uchovává záznamy po dobu stanovenou zákonem o léčivech a v rozsahu a 

způsobem stanoveným vyhláškou č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění 

pozdějších předpisů. Obsahují-li záznamy osobní údaje, postupuje Dodavatel podle zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

3. V rámci vedení evidence bude KLP vždy jednoznačně odlišeno od evidence ostatního zboží 

Dodavatele. 

 

 

VII. 



1. Dodavatel informuje SÚKL neprodleně o každé skutečnosti, která by mohla ovlivnit stav zásob 

KLP.  

 

2. Dodavatel sleduje informace o stažení KLP z úrovně distributora, zdravotnických zařízení a 

pacientů, o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití KLP, které SÚKL zveřejňuje 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro případ vracení KLP z lékáren z výše uvedených 

důvodů se Dodavatel zavazuje přebírat vrácené KLP od oprávněných objednatelů a postupovat 

podle pokynů SÚKL. Další povinnosti Dodavatele dle zákona o léčivech v této oblasti tím nejsou 

dotčeny. Dodavatel zajistí jménem SÚKL případnou likvidaci KLP, dostane-li k tomuto postupu 

pokyn od SÚKL.  

 

3. Dodavatel provádí standardní kontroly vnitřních procesů distribuce. O jakýchkoli kontrolách ze 

strany třetích osob Dodavatel neprodleně informuje SÚKL. 
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STÁTNÍ ÚSTAV  
PRO KONTROLU LÉČIV 

Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 

Telefon: +420 272 185 111 
Fax: +420 271 732 377 

E-mail: posta@sukl.cz 
Web: www.sukl.cz 

Příloha č. 2 – Předávací protokol 

 

Protokol o předání konopí pro léčebné použití 

 

Předávající: 

Název: 
 

 

IČ: 
 

 

DIČ: 
 

 

Adresa sídla: 
 

 

 
Prostřednictvím: 
 
(dále jen „předávající“) 
 

a 

 

Přebírající: 

Název: 

 
 

IČ: 

 
 

DIČ: 

 
 

Adresa sídla: 

 
 

 

Prostřednictvím: 

(dále jen „přebírající“)  
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STÁTNÍ ÚSTAV  
PRO KONTROLU LÉČIV 

Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 

Telefon: +420 272 185 111 
Fax: +420 271 732 377 

E-mail: posta@sukl.cz 
Web: www.sukl.cz 

 

 

Dnešního dne předávající předal a přebírající převzal níže specifikované konopí pro léčebné použití, které bylo 
v souladu s §24b odst. 1 zákona č.167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, převedeno 
do vlastnictví státu. 

 

Druh konopí pro léčebné použití:  

 

Procentuální obsah THC/CBD:  

 

Šarže:  

 

Doba použitelnosti:  

 

Celkové množství v g:  

 

Počet balení po 10g:  

 

 

 

Důvod předání (např. dodávka na základě objednávky, vrácení KLP z důvodů reklamace apod.):  

 

Datum, místo předání: 

 

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

              Předávající  Přebírající 

 
Pozn. 
Kupující, ať již je předávajícím nebo přebírajícím, musí být identifikován následujícími údaji 

- Název provozovatele lékárny 
- IČ/DIČ 
- Adresa sídla 

Pokud jedná prostřednictvím lékárny, musí být rovněž uveden 
- Název lékárny 
- Adresa lékárny 
- Zákaznické číslo lékárny, telefonický a e-mailový kontakt 
- Jméno a příjmení osoby oprávněné za lékárnu jednat v těchto věcech  



Příloha č. 3 – RIS  

 

SÚKL využívá pro vedení ekonomických agend Racionalizovaný Informační Systém – RIS2000 od 

společnosti Saul IS spol. s r.o. 

IS RIS řeší zejména následující oblasti: 

• účetnictví (finanční, manažerské) a výkazy 

• finance a kontroling 

• manažerské řízení a rozhodování 

• majetek a evidence 

• logistika, nákup a skladové hospodářství 

RIS umožňuje automatizaci, integraci a standardizaci postupů, sdílení dat a dalších podnikových 

procesů. 

SÚKL zajistil úpravu tohoto systému pro zpracování dokladů k distribuci KLP. 

Role Dodavatele s ohledem na evidenci KLP v Ris2000: 

• má (fyzicky) sklad KLP a vlastní skladovou evidenci  

• vede evidenci objednávek 

• vede skladovou evidenci: 

- objednávky 

- příjemky 

- výdejky  

- splněné objednávky 

- vystavené faktury za KLP 

• vystavuje faktury  

• umožní přístup k datům (cestou webových služeb – dále „WS“) souvisejícím s evidencí KLP  

• datová struktura skladové evidence Dodavatele splní požadavky  RIS na naplnění datové 

struktury RIS v části skladové i účetní 

Dodavatel zpřístupní na straně svého informačního systému zabezpečené webové služby (ověřování 

přístupu, šifrování). Data z těchto webových služeb bude odebírat v pravidelných intervalech systém 

RIS na straně SÚKL. 

Požadavky na naplnění datové struktury RIS jsou zpracovány v samostatné Příloze č. 4 (soubor ve 

formátu XLS). 



Struktury pro přenos modulu SUKL - KLP - skladové karty:

Povinný/Nepov. tabulka pole typ

Číselník materiálu

P sh33 cmat varchar(15) NOT NULL,

P sh33 nazev33 varchar(50) NULL, 

N sh33 cnazev33 varchar(50) NULL,

N sh33 c1nazev33 varchar(50) NULL, 

N sh33 c2nazev33 varchar(50) NULL, 

N sh33 dnazev33 varchar(50) NULL,

N sh33 cmatz1 varchar(4) NULL, 

N sh33 cmatz2 varchar(30) NULL,

N sh33 typ char(1) NOT NULL, 

P sh33 zameje varchar(5) NOT NULL, 

N sh33 jvaha numeric(14, 4) NULL,

N sh33 jvahab numeric(14, 4) NULL, 

N sh33 jobjem numeric(14, 4) NULL, 

N sh33 aljm1 varchar(5) NULL,

N sh33 prep1 numeric(14, 4) NULL,

N sh33 aljm2 varchar(5) NULL,

N sh33 prep2 numeric(14, 4) NULL,

N sh33 kodjcd varchar(10) NULL,

N sh33 kodskp varchar(10) NULL,

N sh33 sdan numeric(10, 2) NULL, 

N sh33 typs char(1) NULL,

N sh33 clo numeric(5, 2) NULL, 

N sh33 mjjcd varchar(5) NULL,

N sh33 prepjcd numeric(14, 4) NULL,

N sh33 zar_pocet smallint NOT NULL,

N sh33 zar_obdobi char(1) NOT NULL,

N sh33 pozn varchar(21) NULL,

N sh33 sort1 varchar(15) NULL, 

N sh33 sort2 varchar(15) NULL, 

N sh33 sort3 varchar(15) NULL, 

N sh33 sort4 varchar(15) NULL, 

N sh33 sort5 varchar(15) NULL, 

N sh33 puvcm varchar(20) NULL, 

N sh33 referent varchar(21) NULL,

N sh33 vazcis varchar(15) NULL,

N sh33 prevcis varchar(15) NULL, 

N sh33 norma varchar(30) NULL, 

N sh33 vykcis varchar(30) NULL,

N sh33 kodmat varchar(50) NULL,

N sh33 rozmer varchar(50) NULL,

N sh33 vyrmat varchar(150) NULL, 

N sh33 baleni1 numeric(6, 2) NULL, 

N sh33 baleni2 numeric(6, 2) NULL, 

P sh33 prili varchar(1) NOT NULL, 

N sh33 kzeme varchar(2) NULL,

N sh33 blok datetime NULL, 



Skladové karty

P sh02 sklad varchar(10) NOT NULL, 

P sh02 cmat varchar(15) NOT NULL,

N sh02 invsk char(1) NOT NULL, 

N sh02 tendr varchar(3) NOT NULL,

N sh02 skup smallint NOT NULL, 

P sh02 mnk numeric(14, 4) NOT NULL,

N sh02 mnr numeric(14, 4) NOT NULL,

N sh02 mnb numeric(14, 4) NOT NULL,

N sh02 costn numeric(14, 4) NOT NULL,

N sh02 vnipri numeric(5, 2) NOT NULL,

N sh02 mnvnipri numeric(5, 2) NOT NULL,

N sh02 cp numeric(14, 4) NOT NULL, 

N sh02 cpv numeric(14, 4) NOT NULL,

P sh02 cs numeric(14, 4) NOT NULL, 

N sh02 cn numeric(14, 4) NOT NULL, 

N sh02 zasmax numeric(14, 4) NOT NULL, 

N sh02 zasmin numeric(14, 4) NOT NULL, 

N sh02 zaspoj numeric(14, 4) NOT NULL, 

N sh02 obpri numeric(5, 2) NOT NULL, 

N sh02 minobpri numeric(5, 2) NOT NULL,

N sh02 lezak smallint NOT NULL,

N sh02 neceljm char(1) NOT NULL, 

N sh02 referent varchar(21) NULL,

N sh02 blokkar datetime NULL,

N sh02 pozn1 varchar(21) NULL, 

N sh02 prili varchar(1) NOT NULL, 

N sh02 areal varchar(3) NULL,

N sh02 budova varchar(3) NULL, 

N sh02 mistnost varchar(3) NULL, 

N sh02 zona varchar(3) NULL, 

N sh02 regal varchar(3) NULL,

N sh02 police varchar(3) NULL, 

Atesty

P sh08 sklad varchar(10) NOT NULL, 

P sh08 cmat varchar(15) NOT NULL,

P sh08 invsk char(1) NOT NULL, 

P sh08 tendr varchar(3) NOT NULL,

P sh08 klic5 varchar(25) NOT NULL, 

N sh08 text1 varchar(25) NULL, 

N sh08 text2 varchar(25) NULL, 

N sh08 datum1 datetime NULL, 

N sh08 kodjcd varchar(40) NULL,

N sh08 kodeur varchar(40) NULL,

N sh08 kzeme varchar(2) NULL,

N sh08 pozn varchar(80) NULL,

N sh08 soubor varchar(80) NULL,

N sh08 medium varchar(50) NULL,

P sh08 mnk numeric(14, 4) NOT NULL,



N sh08 mnr numeric(14, 4) NOT NULL,

N sh08 mnb numeric(14, 4) NOT NULL,



popis pole

číslo materiálu

název materiálu

cizí název materiálu

cizí název materiálu

cizí název materiálu

název materiálu u dodavatele

cizí číslo materálu

cizí číslo materálu

M-materiál, K-kusovník, S-služba

základní měrná jednotka

jednotková váha

jednotková váha brutto

jednotkový objem

alternativní měrná jednotka

přepočtový koeficient na základní měrnou jednotku

alternativní měrná jednotka

přepočtový koeficient na základní měrnou jednotku

kód JCD

kód SKP

spotřební daň

typ sazby DPH  Z-základní, S-snížená, T druhá snížená, O-osvobozeno, N -není předmětem

clo

měrná jednotka celní deklarace

přepočtový koeficient na základní měrnou jednotku

poznámka k materiálu

sortimentní popis materiálu

sortimentní popis materiálu

sortimentní popis materiálu

sortimentní popis materiálu navázaný na číselník

sortimentní popis materiálu navázaný na číselník

původní číslo materiálu

referent

vázané číslo materiálu

převodní číslo materiálu

norma materiálu

číslo výkresu materiálu

kód materiálu

rozměr materiálu

výrobní popis materiálu - poznámka

počet materiálu v balení

počet materiálu v balení

příznak povinnosti atestu Ano/Ne

země původu

blokace materiálu pro použití v dokladech



kód skladu

číslo materiálu

další členění skladových karet pro jeden materiál

další členění skladových karet pro jeden materiál

skladový účet

aktuální množství na skladové kartě

aktuální rezervované množství na skladové kartě

aktuální blokované množství na skladové kartě

hodnota ostatních nákladů 

vnitropodniková přirážka

vnitropodniková přirážka

cena prodejní

censa prodejní vnitro

cena skladová

cena posledního nákupu

maximální zásoba

minimální zásoba

pojistná zásoba

obchodní přirážka %

minimální obchodní přirážka

počet dnů pro označení zboží zaležák

povolení vydávat necelou měrnou jednotku  Ano/Ne

referent

blokace karty pro použití v dokladech

poznámka

příznak povinnosti atestu Ano/Ne

poloha uložení zásoby na kartě

poloha uložení zásoby na kartě

poloha uložení zásoby na kartě

poloha uložení zásoby na kartě

poloha uložení zásoby na kartě

poloha uložení zásoby na kartě

jednoznačné přiřazení ke skladové kartě

jednoznačné přiřazení ke skladové kartě

jednoznačné přiřazení ke skladové kartě

jednoznačné přiřazení ke skladové kartě

číslo atestu

textový popis

textový popis

datum trvanlivosti

kód JCD

kód EUR

kód země původu

poznámka

název souboru dokumentu

cesta k uložení souboru dokumentu atestu

množství atestu



rezervované množství

blokované množství



poznamka

popsat možné hodnoty

popsat možné hodnoty

popsat možné hodnoty



Struktury pro přenos modulu SUKL - KLP - objednávky:

Povinný/Nepov. tabulka pole typ

 Hlavička objednávky

P sh40 rok smallint NOT NULL,

P sh40 obj_kod varchar(3) NOT NULL,

P sh40 cobj varchar(12) NOT NULL,

P sh40 ico varchar(10) NOT NULL, 

P sh40 kodz varchar(3) NOT NULL, 

N sh40 ico_kp varchar(10) NOT NULL,

N sh40 kodz_kp varchar(3) NOT NULL,

N sh40 adr_kp smallint NOT NULL, 

N sh40 cop varchar(10) NULL, 

P sh40 dat_pozad datetime NULL,

N sh40 dat_potvrz datetime NULL, 

N sh40 odb_cobj varchar(16) NULL,

N sh40 odb_zast varchar(16) NULL,

N sh40 stred varchar(10) NULL, 

N sh40 zakazka varchar(10) NULL, 

N sh40 zuhr char(1) NULL,

N sh40 kdopr varchar(10) NULL, 

N sh40 zdopr varchar(16) NULL, 

N sh40 mistou varchar(20) NULL,

P sh40 iso varchar(3) NULL,

N sh40 pozn varchar(65) NULL,

N sh40 typ varchar(2) NOT NULL,

N sh40 platnost datetime NULL, 

Položky objednávky

P sh41 rok smallint NOT NULL,

P sh41 obj_kod varchar(3) NOT NULL,

P sh41 cobj varchar(12) NOT NULL,

P sh41 cpol smallint NOT NULL, 

P sh41 cmat varchar(15) NOT NULL,

N sh41 invsk char(1) NOT NULL, 

N sh41 tendr varchar(3) NOT NULL,

P sh41 sklad varchar(10) NOT NULL, 

N sh41 cinnost varchar(4) NULL,

N sh41 zakazka varchar(10) NULL, 

P sh41 mnoz_obj numeric(14, 4) NOT NULL, 

N sh41 mnoz_rez numeric(14, 4) NOT NULL, 

N sh41 mnoz_dod numeric(14, 4) NOT NULL, 

P sh41 cena_bezdph numeric(14, 4) NULL,

N sh41 cena_sdph numeric(14, 4) NULL,

N sh41 proc_prov numeric(5, 2) NULL, 

N sh41 proc_rab1 numeric(5, 2) NULL, 

N sh41 proc_rab2 numeric(5, 2) NULL, 

N sh41 kzeme varchar(2) NOT NULL,

P sh41 typs char(1) NOT NULL,

N sh41 sazba numeric(5, 2) NOT NULL, 



N sh41 zameje varchar(5) NOT NULL, 

N sh41 obch_meje varchar(5) NOT NULL,

N sh41 koef numeric(14, 4) NOT NULL, 

N sh41 typc char(1) NOT NULL,

N sh41 pozn varchar(65) NULL,

N sh41 dat_pozad datetime NOT NULL,

N sh41 prili varchar(1) NOT NULL, 

N sh41 carkod varchar(19) NULL,



popis pole

rok objednávky

kód , řada objednávky

číslo objednávky

ičo odběratele

kód závodu odběratele

ičo koncového příjence

kód závodu koncového příjence

pořadí adresy  koncového příjence

číslo obchodního případu

datum požadované dodávky

datum potvrzení objednávky

číslo objednávky odběratele

zástupce odběratele

středisko

zakázka

způsob úhrady

kód dopravy

způsob dopravy

místo určení

měna objednávky

poznámka

typ objednávky

platnost objednávky

jednoznačné přiřazení k hlavičce

jednoznačné přiřazení k hlavičce

jednoznačné přiřazení k hlavičce

číslo položky

císlo materiálu

jednoznačná identifikace skladové karty

jednoznačná identifikace skladové karty

kó skladu

činnost

zakázka

množství objednané

množství rezervované ve skladu

množství již dodané

cena jednotková bez dph

cena jednotková s dph

procento provize

procento rabatu

procento rabatu

kód země původu materiálu

typ sazby DPH  Z-základní, S-snížená, T- druhá snížená, O-osvobozeno, N -není předmětem

procento sazby dph



základní měrná jednotka

měrná jednotka prodeje

koeficient přepočtu na základní jednotku

typ ceny 

poznámka

datum požadované dodávky položky

příznak povinnosti atestu Ano/Ne

čárový kód materiálu



poznamka

typ sazby DPH  Z-základní, S-snížená, T- druhá snížená, O-osvobozeno, N -není předmětem



Struktury pro přenos modulu SUKL - KLP - dodací listy:

Povinný/Nepov. tabulka pole typ

Hlavička dodacího listu

P sh42 rok smallint NOT NULL,

P sh42 rada_dl varchar(3) NOT NULL,

P sh42 cdl varchar(12) NOT NULL, 

P sh42 mesic smallint NOT NULL,

N sh42 drpo varchar(3) NOT NULL, 

N sh42 cop varchar(10) NULL, 

N sh42 stav char(1) NOT NULL,

N sh42 roko smallint NULL, 

N sh42 obj_kod varchar(3) NULL,

N sh42 cobj varchar(12) NULL,

N sh42 ico varchar(10) NOT NULL, 

N sh42 kodz varchar(3) NOT NULL, 

N sh42 ico_kp varchar(10) NOT NULL,

N sh42 kodz_kp varchar(3) NOT NULL,

N sh42 adr_kp smallint NOT NULL, 

N sh42 stred varchar(10) NULL, 

N sh42 dat_exp datetime NULL,

P sh42 dat_vyskl datetime NULL,

P sh42 iso varchar(3) NULL,

N sh42 odb_cobj varchar(16) NULL,

N sh42 odb_zast varchar(16) NULL,

N sh42 zuhr char(1) NULL,

N sh42 kdopr varchar(10) NULL, 

N sh42 zdopr varchar(16) NULL, 

N sh42 mistou varchar(20) NULL,

N sh42 pozn varchar(65) NULL,

Položky dodacího listu

P sh47 rok smallint NOT NULL,

P sh47 rada_dl varchar(3) NOT NULL,

P sh47 cdl varchar(12) NOT NULL, 

P sh47 cdpol smallint NOT NULL,

P sh47 cmat varchar(15) NOT NULL,

P sh47 invsk char(1) NOT NULL, 

P sh47 tendr varchar(3) NOT NULL,

P sh47 pol_obj smallint NULL,

N sh47 rok_fak smallint NULL,

N sh47 cisfak numeric(10, 0) NULL, 

N sh47 pol_fak int NULL, 

P sh47 mnoz_exp numeric(14, 4) NOT NULL, 

P sh47 cena_kc numeric(14, 4) NOT NULL,

P sh47 cena_cm numeric(14, 4) NOT NULL,

N sh47 cena_sdph numeric(14, 4) NOT NULL,

P sh47 typc char(1) NOT NULL,

N sh47 proc_rab1 numeric(5, 2) NOT NULL, 

N sh47 proc_rab2 numeric(5, 2) NOT NULL, 



N sh47 proc_prov numeric(5, 2) NOT NULL, 

N sh47 kzeme varchar(2) NOT NULL,

P sh47 typs char(1) NOT NULL,

N sh47 sazba numeric(5, 2) NOT NULL, 

N sh47 pol_cenakc numeric(14, 4) NOT NULL, 

N sh47 pol_dphkc numeric(14, 4) NOT NULL,

N sh47 sp_dan numeric(14, 2) NULL, 

P sh47 zameje varchar(5) NOT NULL, 

N sh47 obch_meje varchar(5) NOT NULL,

N sh47 koef numeric(14, 4) NOT NULL, 

P sh47 sklad varchar(10) NOT NULL, 

N sh47 cinnost varchar(4) NULL,

N sh47 zakazka varchar(10) NULL, 

N sh47 rokv smallint NULL, 

N sh47 rada varchar(3) NULL, 

N sh47 cdok varchar(12) NULL,

N sh47 cpol smallint NULL, 

N sh47 prili varchar(1) NOT NULL, 

N sh47 pozn varchar(65) NULL,

N sh47 carkod varchar(19) NULL,

Atesty položky

P sh4at rok smallint NOT NULL,

P sh4at rada_dl varchar(3) NOT NULL,

P sh4at cdl varchar(12) NOT NULL, 

P sh4at cdpol smallint NOT NULL,

P sh4at klic5 varchar(25) NOT NULL, 

P sh4at mnoz_exp numeric(14, 4) NOT NULL, 



popis pole poznamka

rok DL

řada

číslo DL

měsíc expedice

druh pohybu

číslo obchodního případu

satad DL E-vystaven, V založeny výdejky, D-vyskladněny výdejky, F-vyfakturován, S-stornován

vazba na objednávku

vazba na objednávku

vazba na objednávku

ičo odběratele

kód závodu odběratele

ičo koncového příjence

kód závodu koncového příjence

pořadí adresy  koncového příjence

středisko

datum expedice

datum vyskladnění

měna

číslo objednávky odběratele

zástupce odběratele

způsob úhrady

kód dopravy

způsob dopravy

místo určení

poznámka

jednoznačné přiřazení k hlavičce

jednoznačné přiřazení k hlavičce

jednoznačné přiřazení k hlavičce

číslo položky

jednoznačné určení skladové karty 

jednoznačné určení skladové karty 

jednoznačné určení skladové karty 

číslo položky objednávky

vazby na fakturu

vazby na fakturu

vazby na fakturu

množství expedované

jednotková cena Kč

jednotková cena v měně

jednotková cena s dph v Kč

typ zadávané ceny B- bez dph D-s dph

procento rabatu

procento rabatu



procento provize

kód země původu materiálu

typ sazby DPH  Z-základní, S-snížená, T- druhá snížená, O-osvobozeno, N -není předmětem

procento sazby dph

cena za položku v Kč

cena za položku v Kč s dph

spotřební daň

základní měrná jednotka

prodejní jednotka

přepočtový koeficient na základní jednotku

kód skladu

činnost

zakázka

vazba na výdejku

vazba na výdejku

vazba na výdejku

vazba na výdejku

příznak povinnosti atestu Ano/Ne

poznámka

čárový kód materiálu

jednoznačná vazba na položku

jednoznačná vazba na položku

jednoznačná vazba na položku

jednoznačná vazba na položku

číslo atestu 

množství vydané atestu



Struktury pro přenos modulu SUKL - KLP - příjemky:

Povinný/Nepov. tabulka pole typ

Hlavička příjemky

P sh04 sklad varchar(10) NOT NULL, 

P sh04 rada varchar(3) NOT NULL, 

P sh04 cdok varchar(12) NOT NULL,

N sh04 drpo varchar(3) NOT NULL, 

P sh04 rok smallint NOT NULL,

N sh04 mes smallint NOT NULL,

N sh04 ico varchar(10) NULL, 

N sh04 kza varchar(3) NULL,

N sh04 str varchar(10) NULL, 

N sh04 cdl varchar(15) NULL, 

N sh04 pril varchar(16) NULL,

N sh04 cfa varchar(10) NULL, 

N sh04 pozn varchar(65) NULL,

P sh04 dtdod datetime NOT NULL,

N sh04 dtpoz datetime NULL,

N sh04 dtzaskl datetime NULL,

N sh04 dtschval datetime NULL, 

P sh04 iso varchar(3) NULL,

Položky příjemky

P sh05 rada varchar(3) NOT NULL, 

P sh05 cdok varchar(12) NOT NULL,

P sh05 rok smallint NOT NULL,

P sh05 cpol smallint NOT NULL, 

N sh05 datskl datetime NULL, 

N sh05 invsk char(1) NOT NULL, 

P sh05 cmat varchar(15) NOT NULL,

N sh05 tendr varchar(3) NOT NULL,

N sh05 cinn varchar(4) NULL, 

N sh05 zak varchar(10) NULL, 

P sh05 mnopri numeric(14, 4) NOT NULL, 

P sh05 cenanak numeric(14, 4) NOT NULL,

N sh05 cenanakcm numeric(14, 4) NULL, 

N sh05 cenanakpol numeric(14, 4) NOT NULL, 

N sh05 cenanakpolcm numeric(14, 4) NULL, 

N sh05 cenaon numeric(14, 4) NULL, 

P sh05 zameje varchar(5) NOT NULL, 

N sh05 prili varchar(1) NOT NULL, 

Rozpis atestů položky

P sh05at rok smallint NOT NULL,

P sh05at rada varchar(3) NOT NULL, 

P sh05at cdok varchar(12) NOT NULL,

P sh05at cpol smallint NOT NULL, 

N sh05at klic5 varchar(25) NOT NULL, 

N sh05at mnopri numeric(14, 4) NOT NULL, 



popis pole

kód skladu

řada dokladu

číslo příjemky

druh pohybu

rok příjemky

měsíc pohybu

ičo dodavatele

kód závodu dodavatele

středisko

číslo dodacího listu dodavatele

příloha

číslo dodavatelské faktury

poznámka

datum dodání

datum požadovaného dodání

datum zaskladnění

datum schválení

měna příjemky

jednoznačná vazba na hlavičku

jednoznačná vazba na hlavičku

jednoznačná vazba na hlavičku

číslo položky

datum zaskladnění

jednoznačné určení skladové karty 

jednoznačné určení skladové karty 

jednoznačné určení skladové karty 

činnost

zakázka

pnožství přijaté

cena nákupní jednotková v Kč

cena nákupní jednotková v měně

cena nákupní za položku v Kč

cena nákupní za položku v měně

cena ostatních nákladů za položku

základní měrná jednotka

příznak povinnosti atestu Ano/Ne

jednoznačná vazba na položku

jednoznačná vazba na položku

jednoznačná vazba na položku

jednoznačná vazba na položku

číslo atestu 

množství přijaté atestu



poznámka



Struktury pro přenos modulu SUKL - KLP - výdejky:

Povinný/Nepov. tabulka pole typ

Hlavička výdejky

P sh06 sklad varchar(10) NOT NULL, 

P sh06 rada varchar(3) NOT NULL, 

P sh06 cdok varchar(12) NOT NULL,

N sh06 drpo varchar(3) NOT NULL, 

P sh06 rok smallint NOT NULL,

N sh06 mes smallint NOT NULL,

N sh06 str varchar(10) NULL, 

N sh06 rok_dl smallint NULL, 

N sh06 rada_dl varchar(3) NULL,

N sh06 cdl varchar(12) NULL, 

N sh06 navvyd varchar(15) NULL,

N sh06 pril varchar(16) NULL,

N sh06 pozn varchar(65) NULL,

P sh06 dtdokl datetime NOT NULL, 

N sh06 dtexped datetime NULL,

N sh06 dtvyskl datetime NULL,

Položky výdejky

P sh07 rada varchar(3) NOT NULL, 

P sh07 cdok varchar(12) NOT NULL,

P sh07 rok smallint NOT NULL,

P sh07 cpol smallint NOT NULL, 

N sh07 datskl datetime NULL, 

N sh07 cpdl smallint NULL, 

P sh07 cmat varchar(15) NOT NULL,

N sh07 invsk char(1) NOT NULL, 

N sh07 tendr varchar(3) NOT NULL,

N sh07 cinn varchar(4) NULL, 

N sh07 zak varchar(10) NULL, 

P sh07 mnovyd numeric(14, 4) NOT NULL, 

P sh07 cenavyd numeric(14, 2) NOT NULL,

N sh07 cenavydpol numeric(14, 2) NOT NULL, 

N sh07 cenaon numeric(14, 2) NULL, 

N sh07 zameje varchar(5) NOT NULL, 

N sh07 prili varchar(1) NOT NULL, 

Rozpis atestů položky

P sh07at rok smallint NOT NULL,

P sh07at rada varchar(3) NOT NULL, 

P sh07at cdok varchar(12) NOT NULL,

P sh07at cpol smallint NOT NULL, 

N sh07at klic5 varchar(25) NOT NULL, 

N sh07at mnovyd numeric(16, 4) NOT NULL, 



popis pole

kód skladu

řada dokladu

číslo výdejky

druh pohybu

rok 

měsíc pohybu

středisko

vazba na dodací list

vazba na dodací list

vazba na dodací list

návrh na výdej

příloha

poznámka

datum dokladu

datum expedice dodacího listu

datum vyskladnění

jednoznačná vazba na hlavičku

jednoznačná vazba na hlavičku

jednoznačná vazba na hlavičku

číslo položky

datum vyskladnění

číslo položky dodacího listu

jednoznačné určení skladové karty 

jednoznačné určení skladové karty 

jednoznačné určení skladové karty 

činnost

zakázka

množství vydané

jednotková cena

cena za položku

cena ostatních nákladů za položku

základní měrná jednotka

příznak povinnosti atestu Ano/Ne

jednoznačná vazba na položku

jednoznačná vazba na položku

jednoznačná vazba na položku

jednoznačná vazba na položku

číslo atestu 

množství vydané atestu



poznamka



Příloha č. 4 – Struktury přenosu RIS soubor ve formátu XLS
Struktury pro přenos modulu SUKL - KLP - faktury:

Povinný/Nepov. tabulka pole typ

Hlavička faktury

P me32 cisfak smallint NOT NULL,

P me32 ico_o varchar(10) NOT NULL, 

P me32 iso varchar(3) NOT NULL, 

P me32 kurz numeric(9, 5) NOT NULL, 

P me32 celkem numeric(14, 4) NOT NULL, 

P me32 dat_pln datetime NOT NULL,

P me32 dat_splat datetime NOT NULL,

P me32 o_cisobj varchar(16) NULL, 

Položky faktury

P me33 cisfak smallint NOT NULL,

P me33 radek smallint NOT NULL,

P me33 text varchar(30) NULL, 

P me33 kt varchar(3) NOT NULL, 

P me33 jednotka varchar(5) NULL, 

P me33 mnozstvi numeric(14, 4) NOT NULL, 

P me33 cenaj numeric(14, 4) NOT NULL, 

P me33 cenas numeric(14, 4) NOT NULL, 

P me33 sazba numeric(5, 2) NOT NULL, 



Příloha č. 4 – Struktury přenosu RIS soubor ve formátu XLS

popis pole

Číslo faktury (variabilní symbol)      

IČO odběratele                         

Měna                                   

Kurz                                   

Částka celkem                          

Datum uskutečnění zdanitelného plnění  

Datum splatnosti                       

Číslo objednávky                       

Číslo faktury                           

Řádek                                   

Text                                    

Kód tržby                               

Měrná jednotka                          

Množství                                

Cena za MJ bez DPH                      

Cena za položku celkem včetně DPH       

Sazba DPH %                             



poznamka

vazba na číselník firem Ris          

CZK, EUR, USD ...                    

kurz pro měnu CZK = 1                

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

vazba na hlavičku faktury                                                                        

pořadí v rámci čísla faktury                                                                     

                                                                                                 

identifikace položky např. zboží, obal, služba, odečet zálohy ...                                

vazba na číselník Ris                                                                            

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 


