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KUPNÍ SMLOUVA Č. 18-112017 
 
                                                                                      
uzavřená dle ustanovení § 2079 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
 
Prodávající:   MR Diagnostic s.r.o. 
                        Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4 - Krč 
 zastoupená:  Radkem Černým 
   jednatelem společnosti 
 IČ: 252 45 791 
 DIČ: CZ25245791 
                        bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

 číslo účtu: 610208001/5500 
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93033   

(dále jen „prodávající“) 
 
a 
 
Kupující:       Vsetínská nemocnice a.s. 
 Nemocniční 955, 755 01 Vsetín 
 zastoupená:  Ing. Věrou Prouskovou, MBA 
   místopředsedkyní představenstva 
 IČ: 268 71 068 
 DIČ: CZ26871068 
 bankovní spojení:  
 číslo účtu:  
 Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2946 
(dále jen „kupující“) 
 
uzavírají v souladu s platnými legislativními předpisy tuto kupní smlouvu: 
 
 

I.  Předmět smlouvy 
1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu analyzátor vydechnutého NO - 

NIOX VERO s náplní na 300 měření (dále jen „zboží“), dle cenové nabídky 17NA0779 (příloha 
č. 1), která je nedílnou součástí této smlouvy, tj. odevzdat zboží a umožnit nabytí vlastnického 
práva ke zboží kupujícímu a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní 
cenu.  

2. Součástí předmětu smlouvy je doprava na místo určení, instalace, zaškolení obsluhy kupujícího a 
předání příslušné dokumentace (prohlášení o shodě, protokol o zaškolení obsluhy, návod na 
používání v českém jazyce 1 x v tištěné a 1 x v elektronické verzi). 
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II.  Dodací lhůta 
1. Prodávající dodá předmět smlouvy do čtyř týdnů od podpisu této smlouvy (dále jen „dodací 

lhůta“). 
Prodávající bude informovat oprávněného zástupce kupujícího o přesném termínu plnění 
minimálně pět pracovních dní předem. Tímto oprávněným zástupcem kupujícího je Ing. Petr 
Pražák, investiční referent (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

2. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží dle čl. I. této smlouvy bude splněn podpisem 
předávacího protokolu oprávněnými zástupci smluvních stran po provedení instalace zboží, 
zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů ke zboží se vztahujícím. 

 
 

III.  Místo plnění 
1. Místem plnění předmětu smlouvy je oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí Vsetínské 

nemocnice a.s., se sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín. 
 
 

IV.  Kupní cena 
1. Kupní cena byla sjednána, dle cenové nabídky (specifikace) ve výši 101. 514,15,- Kč bez DPH, 

tj. 122.833,00 Kč včetně DPH (dále jen „kupní cena“). 
2. V kupní ceně je zahrnuto clo, dopravní náklady, balné, instalace a zaškolení obsluhy. 
 
 

V. Platební podmínky 
1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavený daňový a účetní doklad (dále jen 

„faktura“), budou obsahovat náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými právními 
předpisy. 

2. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v předchozím odstavci, je kupující 
oprávněn fakturu vrátit. V případě nové nebo opravené faktury běží nová, lhůta splatnosti dle čl. 
VI. této smlouvy. 

 
 

VI.  Způsob úhrady 
1. Převodem na účet prodávajícího, se splatností faktury 30 dní ode dne jejího vystavení 

prodávajícím. Prodávající je přitom povinen vystavenou fakturu doručit kupujícímu nejpozději do 
dvou dnů ode dne jejího vystavení. V případě prodlení prodávajícího s doručením faktury se 
splatnost faktury posouvá o počet dnů prodlení prodávajícího.   

2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po úplném splnění jeho povinnosti k dodání zboží tak, 
jak je definována v čl. II. bod 2. této smlouvy.   

 
 

VII.  Sankce 
1. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn účtovat 

kupujícímu úrok z prodlení ve výši xxx% z dlužné částky za každý den prodlení. 
2. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zboží dle čl. I. této smlouvy, je kupující 

oprávněn požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši xxxx% z kupní ceny za každý den 
prodlení. 

3. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody. 
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VIII.  Záruka, pozáruční servis 
1. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží. 
2. Záruční lhůta je 24 měsíců, ode dne podpisu předávacího protokolu za předpokladu, že zboží 

bude používáno dle návodu k obsluze. 
3. Záruka se nevztahuje na poškození zboží živelnou pohromou, násilím nebo neodborným 

zacházením. 
4. Záruční a pozáruční servis zajišťuje prodávající, do 24 hodin od nahlášení závady. Záruční doba 

neběží po dobu, po kterou nemůže kupující užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá 
prodávající. 

5. Prodávající se zavazuje v případě zájmu kupujícího po dobu 10 let od předání zboží zajistit servis 
a dodávat kupujícímu náhradní díly ke zboží. 

 
 

IX.  Závěrečná ustanovení 
1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny. 

Kupující je oprávněn po dobu ode dne převzetí zboží do dne nabytí vlastnického práva zboží 
užívat se všemi právy vlastníka vyjma zcizení zboží nebo zatížení zboží právní vadou. Smluvní 
strany nenesou odpovědnost za nesplnění anebo opožděné splnění závazků, vyplývajících ze 
smlouvy z důvodu vyšší moci. Vyšší moc je událost mimo kontrolu smluvní strany, kterou nelze 
předvídat a nezahrnuje chybu anebo zanedbání smluvní strany. Nastane-li situace vyšší moci, 
uvědomí smluvní strana, na jejíž straně se vyskytla, neprodleně písemně druhou smluvní stranu o 
její existenci a příčině. Smluvní strana nadále pokračuje v plnění smluvních závazků, pokud je to 
rozumně možné a musí hledat všechny rozumné alternativní prostředky pro splnění smluvních 
závazků, kterým nebrání událost vyšší moci. 

2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, která mají stejnou platnost a z nichž obdrží jedno 
každá smluvní strana. Tato smlouva vstupuje v platnost po podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemného 
dodatku. 

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemné dohodě 
podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek. 

 
 
V Praze dne Ve Vsetíně dne   
 
 
 
 
………………………………….. ………………………………….. 
Radek Černý  Ing. Věra Prousková, MBA 
jednatel společnosti                                  místopředsedkyně představenstva    
za prodávajícího za kupujícího 


