
Obchodní firma:
IČO
DIČ:
Sídlem: 
Zastoupena: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Smluvní strany

Z T E C H N IK  s.r.o.
04115490
CZ04115490
Bohdalecká 1490/25, Michle, 101 00 Praha 10 
Ing. Miroslavem Šoulákem, jednatelem 
Oberbank AG
2181117281/8040

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:
Michal Skoupý, tel.: +420 725 346 209. email: mskoupy@ztechnik.cz
Ing. Miroslav Šoulák, tel.: +420 6027591687, email: msoulak@ztechnik.cz

dále jen jako „prodávající“ na straně jedné

a

Název:
IČO:
DIČ:
Sídlem: 
Zastoupena: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

N em ocnice Na Hom olce
000 23 884
CZ00023884
Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 -  Motol 
Dr. Ing. Ivan Oliva, ředitel nemocnice 
Česká národní banka
17734051/0710

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Jaromír Šreil, tel.: + 420 257 273 188, e-mail: jaromir.sreil@homolka.cz

dále jen jako „kupující“ na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto

KUPNÍ SMLOUVU NA ZDRAVOTNICKÝ 
PŘÍSTROJ

(dále jen jako „smlouva“)

ČI. 1
Postavení sm luvních stran

(1) Prodávající je fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo 
právnickou osobou - obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku. Aktuální 
výpis Prodávajícího z obchodního či živnostenského rejstříku tvoří Přílohu č. 1 této 
smlouvy. Prodávající prohlašuje, že výpis je aktuální a veškeré údaje v něm obsažené 
odpovídají skutečnému stavu. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k plnění předmětu 
této smlouvy.
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(2) Kupující, N em ocnice Na H om olce, je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem 
je Ministerstvo zdravotnictví České republiky, jež vydalo zřizovací listinu podle ust. § 39 
odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, následně 
změněnou a doplněnou v souladu s ust. § 2 odst. 1 a ust. § 4 odst. 1 zákona č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších 
předpisů, dále pak podle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Úplné 
znění zřizovací listiny bylo vydáno dne 29. 5. 2012 pod č. j. MZDR 17268-XVI1/2012. 
Kupující je subjekt oprávněný k poskytování zdravotní péče.

ČI. 2
Předm ět sm louvy

(1) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinnosti smluvních stran v 
souvislosti s realizací dodávky Prokládacího m ycího a dezinfekčního autom atu, blíže 
určeného v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „zboží" či 
„zdravotnický prostředek“).

(2) Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, která je předmětem smlouvy, a 
umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a 
zaplatí prodávajícímu kupní cenu, a to vše za podmínek uvedených ve výběrovém řízení 
a této smlouvě.

(3) Předmětem této smlouvy je rovněž závazek prodávajícího zajistit:
a. dodávka, montáž a instalaci zboží a veškerého příslušenství, uvedení zboží do 

provozu vč. instruktáže obsluhujícího personálu a technika OBMI;
b. doprava do sídla kupujícího, pojištění spojené s dodávkou, veškeré poplatky spojené 

s dovozem zboží, clo, daně, dovozní a vývozní přirážky, licenční a veškeré další 
poplatky spojené s dodávkou zboží až do jejího funkčního předání v místě plnění, 
s tím, že dodávka, instalace a uvedení do provozu v sídle kupujícího musí být 
provedeno v souladu s platnými právními předpisy ČR;

c. provedení veškerých výrobcem a českou legislativou předepsaných zkoušek včetně 
vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě 
apod, a jejich předání kupujícímu ve 3 vyhotoveních v českém jazyce;

d. servis v záruční době (plné servisní pokrytí zboží vč. dodávek náhradní dílů 
v rozsahu dle příslušných právních předpisů, technických norem a požadavků 
výrobce), provádění servisu a revizí dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických 
prostředích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „ZZP“) a doporučení výrobcem, provádění 
veškerých kontrol, kalibrací či podobných úkonů vyžadovaných k provozu zařízení 
předpisy či doporučeními výrobce, zejm. pak odborná údržba a revize (dále také jen 
jako „BTK") a zkoušek dlouhodobé stability (dále také „ZDS") po dobu 2 let, a dále 
v tomto rozsahu odstraňování veškerých vad zboží,

e. nástup k odstranění závady po dobu záruky v pracovních dnech do 24 hodin od jejího 
nahlášení, v ostatních dnech do 72 hodin od jejího nahlášení a odstranění závady 
nejpozději do 5 ti pracovních dnů od nahlášení závady;

f. po dobu záruky bezplatné zapůjčení náhradního zdravotnického prostředku po dobu 
opravy pokud nebude závada odstraněna do 72 hodin od začátku opravy;

g. pokud to povaha zboží vyžaduje tak demontáž stávajícího zboží.
h. bezplatnou instruktáž obsluhujícího personálu dle zákona č. 268/2014 Sb., o 

zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdr. 
prostředcích“) při nástupu nových pracovníků autorizovanou osobou (max. 4x 
ročně) po celou dobu životnosti přístroje.
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(4) Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nepoužité, nerepasované, nezastavené, 
nezapůjčené, nezatížené leasingem ani jinými právními vadami a umožnit kupujícímu 
nabytí vlastnického práva ke zboží. Prodávající prohlašuje, že dodáním zboží neporušuje 
žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví Prodávající 
dále prohlašuje, že má veškerá nezbytná oprávnění k předmětům duševního vlastnictví, 
jakož i příp. licenční oprávnění.

(5) Prodávající prohlašuje, že si je vědom, že zboží je určeno pro medicínské prostředí a že 
splňuje požadavky platné české legislativy pro zdravotnické prostředky (zejména zákona 
č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZP“).

(6) Prodávající poskytuje záruku za jakost dle čl. 6 této sm louvy. Po dobu záruky bude 
rovněž poskytován servis zboží v souladu s odst. 2 písm. d) tohoto článku. Celková doba 
plného servisního pokrytí od okamžiku instalace a převzetí zboží dle této smlouvy tedy 
činí 24 měsíců záručního servisu. Tím není vyloučena možnost poskytnutí pozáručního 
servisu na základě samostatného smluvního ujednání.

ČI. 3
Kupní cena a platební podm ínky

(1) Kupní cena zboží dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:
• Kupní cena v Kč bez DPH 1 651 400

(slovy: jedenmiliónšestsetpadesátjedentisícčtyřista korun českých)

• DPH ve výši 21% v Kč: 346 794

(slovy: třistačtyřicetšesttisícsedmsetdevadesátčtyři korun českých)

• Kupní cena v Kč vč. DPH 1 998 194

(slovy: jedenmilióndevětsetdevadesátosmtisícstodevadesátčtyři korun českých)1. 

Podrobná specifikace ceny zboží je uvedena v Příloze č. 5 této smlouvy.

(2) Tato cena je stanovena jako konečná, nem ěnná a nejvýše přípustná a bude kupujícímu 
vyúčtována po protokolárním řádném předání a převzetí úplné dodávky v rozsahu 
7podrobné specifikace dodávky zboží uvedené v příloze č. 5 této smlouvy. Kupující je 
oprávněn před převzetím zboží provést zkoušky a ověření jeho činnosti. Kupující není 
povinen předmět smlouvy protokolárně převzít do doby odstranění všech vytknutých vad.

(3) Kupní cena představuje cenu za zboží a všechny náklady související s plněním předmětu 
této smlouvy. Tedy zejména náklady na dopravu zboží na adresu sídla kupujícího, 
pojištěni spojené s dodávkou, veškeré poplatky spojené s dovozem, cla, daně, dovozní a 
vývozní přirážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží, dále pak 
montáž, instalaci, instruktáž kupujícím určených osob v sídle kupujícího (obsluhujícího 
personálu), včetně vystavení protokolů o instruktážích, o poučení a o školení, včetně ceny 
za plné servisní pokrytí po dobu záručního servisu (24 měsíců) všech náhradních dílů, 
provádění BTK a ZDS po dobu záruční doby. Pokud to povaha zboží vyžaduje tak 
demontáž stávajícího zboží.

(4) Prodávající může písemně navrhnout zvýšení ceny pouze v souvislosti se zm ěnou  
daňových právních předpisů ve smyslu změny zákona o dani z přidané hodnoty č. 
235/2004 Sb., a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně, nebo na základě 
dodatečných dodávek objednaných a schválených kupujícím.

1 Částky doplní učastník dle podané nabídky
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(5) Kupující nebude poskytovat zálohy

(6) Kupní cena za zboží bude kupujícímu účtována na základě daňového dokladu (faktury) 
vystaveného prodávajícím. Daňový doklad (fakturu) prodávající předloží kupujícímu na 
základě jimi podepsaného předávacího protokolu/dodacího listu. Právo prodávajícího 
fakturovat kupní cenu tedy vzniká protokolární předáním a převzetím zboží.

(7) Kupující požaduje daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě, když upřednostňuje 
jeho doručení v den dodání přístrojové vybaveni, a to do datové schránky kupujícího nebo 
na e-mailovou adresu faktury@ hoinolka.cz, pokud tak prodávající neučiní, je povinen 
vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě nejpozději do 15 
pracovních dnů po uskutečnění zdanitelného plněni opět do datové schránky nebo na e- 
mailovou adresu faktury@ honiolka.cz V případě opožděného zaslání daňového 
dokladu (faktury) je prodávající povinen kupujícímu uhradit takto vzniklou škodu v plné 
výši. To se vztahuje zejména na případy přenesené daňové povinnosti, kdy by NNH byla 
v důsledku nevystavení faktury řádně a včas v prodlení s odvedením daně.

(8) Kupní cena je splatná ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) 
kupujícímu na adresu jeho sídla. Doba splatnosti je sjednána v souladu s ust. § 1963 odst. 
2 občanského zákoníku s ohledem na povahu předmětu této smlouvy, s čímž smluvní 
strany podpisem této smlouvy výslovně souhlasí.

(9 )  Platba probíhá vždy bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený 
v hlavičce této smlouvy. Zaplacením kupní ceny se pro účely této smlouvy rozumí 
odepsání kupní ceny z účtu kupujícího, nebylo-li dohodnuto jinak (tedy připsáním platby 
na účet poskytovatele platebních služeb kupujícího). Platby budou probíhat výhradně v 
CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

(10) Účetní daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými 
právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění platném k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění platném k témuž datu. Účetní a daňový doklad musí obsahovat 
zejména tyto náležitosti:

a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu sídla/místa podnikání, IČO, DIČ, 
b číslo dokladu,
c. den zdanitelného plnění, den vystavení dokladu a jeho splatnost,
d. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, variabilní a příp. 

konstantní symbol,
e. účtovanou částku, DPII, účtovanou částku vČ. DPH,
f  důvod účtování s odvoláním na objednávku nebo smlouvu, vč. specifikace zboží 

(především číslo smlouvy);
g. podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, je-li to technicky 

možné,
h. seznam příloh.

(11) Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) musí být předávací protokol/dodací list, 
který musí být potvrzen smluvními stranami.

(12) V případě, že faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu vyžadované právními 
předpisy či touto smlouvou, nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v této 
smlouvě, nebo bude neúplná a nesprávná, nebo s ním nebudou předány řádné doklady 
(přílohy) smlouvou vyžadované, je jí (nebo její kopii) kupující oprávněn vrátit 
prodávajícímu a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu
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(faktury) a nedostává se do prodlení s úhradou kupní ceny. Od doručení opravené faktury 
začíná běžet nová lhůta splatnosti.

(13) Prodávající podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ust. § 1765 občanského zákoníku.

ČI. 4
D odání, instalace

(1) Instalace a zprovoznění zboží vč. instruktáže obsluhujícího personálu je podmínkou 
řádného dodání kupujícímu. Nesplnění této povinnosti prodávajícího opravňuje 
kupujícího převzetí dodaného zboží odmítnout a pro podstatné porušení smlouvy ze 
strany prodávajícího od smlouvy odstoupit.

(2) Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu do 4 týdnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy na adresu sídla kupujícího. Přesné dodání zboží (den, hodina) bude prodávajícím 
kupujícímu sděleno alespoň týden předem. Nebude-li tato lhůta dodržena, je kupující 
oprávněn převzetí zboží odmítnout a strany v takovém případě ujednají náhradní termín 
předání a převzetí tak, aby lhůta byla dodržena.

(3) Pokud by kupující nebyl schopen vdaném termínu zajistit účast oprávněné osoby 
k převzetí, bude mezi smluvními stranami dojednán náhradní termín předání a převzetí, 
který bude vyhovovat oběma stranám.

(4) Kontaktní osobou kupujícího v této věci bude:
a. jméno, příjmení: Karel Bezpalec
b. adresa: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 -  Motol
c. tel.: +420 257 27 2050
d. e-mail: karel.bezpalec@homolka.cz

(5) Zboží dodávané prodávajícím musí splňovat požadavky na jakost, neporušenost balení a 
řádné označení dle platných právních předpisů. Prodávající je povinen dodat zboží 
kupujícímu řádně a vhodně zabalené tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození, 
balení zboží však nesmí jakkoli omezit právo kupujícího si zboží před potvrzením jeho 
převzetí na dodacím listě prohlédnout, či ověřit jeho kvalitu a množství.

(6) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v obalu nebo obalech, umožňující 
bezpečnou dopravu zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Prodávající ručí 
za dodržení přepravních podmínek po dobu přepravy do sídla kupujícího uvedeného 
v odst. 7 tohoto článku tak, aby nebylo zboží znehodnoceno.

(7) Prodávající se zavazuje uskutečnit dodávku zboží, které je předmětem této smlouvy, 
přímo do místa plnění kupujícího, kterým je oddělení neurochirurgie na adrese 
Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2/37, 150 30 Praha5. Prodávající je povinen spolu 
se zbožím předat kupujícímu doklady, které jsou nutné k převzetí a užíváni zboží. Za 
doklad nutný k převzetí a užívání zboží se považuje zejména dodací list/předávací 
protokol a návod k obsluze v českém jazyce.

(8) Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, které je poškozené nebo které jinak 
nesplňuje podmínky dle této smlouvy, zejmena pak jakost zboží.

(9) O předání a převzetí zboží bude sepsán předávací protokol/dodací list. Předávací 
protokol/dodací list bude obsahovat alespoň následující náležitosti:

a. označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo
b. označeni prodávajícího a kupujícího (název, sídlo/místo podnikání, IČO, DIČ)
c. číslo této kupní smlouvy
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d. označení dodaného zboží (specifikace, jeho stav, množství, nedostatky, vady, apod.)
e. datum a místo předání zboží, dokladů, provedení instalace a zaškolení obsluhujícího 

personálu
f. jiné náležitosti důležité pro předáni a převzetí zboží, vč. podpisů a příp. otisků razítek 

smluvních stran.

Takto opatřený dodací list/předávací protokol slouží jako doklad o řádném předání a 
převzetí zboží.

ČI. 5
Práva a povinnosti sm luvních stran

(1) Dojde-li kdykoliv za trvání smluvního vztahu ke změně identifikačních údajů či jiných 
údajů majících vliv na plnění dle této smlouvy na kterékoli straně, povinná strana se 
zavazuje informovat oprávněnou stranu o této změně bez zbytečného odkladu.

(2) Prodávající se podpisem této smlouvy zavazuje řádně a včas dodat kupujícímu v souladu 
s touto smlouvou specifikované zboží.

(3) Prodávající se dále zavazuje při předání a instalaci zboží současně předat kupujícímu 
veškerou dokumentaci ke zboží, sloužící k jeho řádnému uživání, k jeho uvedení do 
provozu, kalibraci, údržbě a desinfekci, pokud je výrobcem pro konečného uživatele 
poskytována. V případě, že prodávající nepředá kupujícímu veškeré doklady ke zboží, 
nepovažuje se zboží za řádně předané kupujícímu.

(4) Prodávající je zejména povinen předat kupujícímu veškeré náležitosti, a to:
a. prohlášení o shodě a prokázat označení zboží značkou CE2, vše v rozsahu 

vyžadovaném k předmětu plnění právními předpisy, zejména pak zákonem č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
ZZP a v souladu s nařízením vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na 
zdravotnické prostředky;

b. předávací protokol / dodací list (zápis o kompletnosti a funkčnosti dodávky);
c. záruční list s uvedenou délkou záruky;
d. doklad o třídě rizika zdravotnického prostředku,
e. informace o periodicitě odborné údržby (popř. revize) dle požadavků výrobce;
f. návod k použití v českém jazyce (lx  v tištěné podobě a lx v elektronické podobě);
g. protokol se seznamem osob, které absolvovaly instruktáž;
h. doklad o poučení osoby výrobcem pro školení zdravotnického prostředku, která bude 

provádět instruktáž v NNH;
i doklad o školení výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem pro odbornou 

údržbu a servis, která bude provádět odbornou udržbu a servis v NNH;
j. další doklady požadované k výrobku platnými právními předpisy.

(5) Prodávající je povinen poskytovat autorizovaný servis, k němuž je zavázán, poctivě, 
s vynaložením veškeré pečlivosti, znalostí a s odbornou péčí, které jsou s jeho povoláním 
spojeny po dobu trvání záruční doby po předání a převzetí zboží kupujícím. Je přitom 
povinen dbát zájmu kupujícího a chránit jeho dobrou pověst. Povinnost dle předchozí

2 Označení CE dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se 
stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobku na trh a kterým se zrušuje nařízení 
(EHS) č. 339/93, ve znění pozdějších právních aktu. rcsp. souvisejících předpisu pro uvádění konkrétních kategorií 
výrobku na trh.

Kupní smlouva Strana 6 (celkem 14)



věty je splněna i v případě, že prodávající zajistí poskytování autorizovaného servisu třetí 
osobou oprávněnou kjeho poskytování. Cena a podmínky pozáručního servisu nejsou 
předmětem této smlouvy.

(6) Prodávající se zavazuje být po celou dobu účinnosti této smlouvy pojištěn pro případ 
škody vyplývající z odpovědnosti za škodu způsobenou kupujícímu či třetí osobě 
v souvislosti s předmětem plnění smlouvy v min. výši limitu pojistného plnění 500.000,- 
Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) Prodávající se zavazuje předložit kopii platné 
pojistné smlouvy -  respektive dokument o pojištění dle věty první, který bude Přílohou 
č. 3 při podpisu smlouvy. Prodávající se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu po 
celou dobu účinnosti této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po jejím ukončení. V 
případě, že dojde ke změně pojistné smlouvy, je prodávající povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat kupujícího, a to nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů.

(7) Prodávající se zavazuje:
a. dodržovat periodicitu odborné údržby a revizí,
b. zajistit servis, revize dle ZZP a úřední ověření vah v záruční době zdarma,
c. garantovat servis po dobu životnosti přístroje -  minimálně 10 let (2 roky/let + Slet),
d. nastoupit k odstranění závady v pracovních dnech do 24 hodin od nahlášení, v 

ostatních dnech do 72 hodin od nahlášení,
e. odstranit závady nejpozději do 5-ti pracovních dnů od nahlášení (objednávky),
f. zapůjčit náhradní zdravotnický prostředek po dobu opravy, pokud nebude závada 

odstraněna do 72 hodin od začátku opravy.

(8) Prodávající dále prohlašuje, že zboží, jehož dodání je předmětem plnění této smlouvy, 
splňují technické, hygienické, bezpečnostní a další standardy dle předpisů Evropské Unie 
a odpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, 
harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují k 
předmětu plnění. Dále pak, že zboží má vlastnosti uvedené v této smlouvě a vlastnosti, 
které jsou pro takové zboží obvyklé.

(9) Prodávající výslovně prohlašuje, že on sám, resp. třetí osoba, jejímž prostřednictvím bude 
autorizovaný servis zajišťovat, je v souladu s podmínkami stanovenými v ZZP, oprávněn 
provádět autorizovaný servis zboží.

(10) Prodávající dále prohlašuje, že nové náhradní díly použité v případě potřeby v rámci 
poskytování autorizovaného servisu, jsou doporučeny k použití pro tyto účely výrobcem 
zboží. V případě, že prodávající nedodrží tuto povinnost, odpovídá v plném rozsahu za 
vzniklou škodu, čímž není dotčena jeho povinnost k nápravě, ani nároky kupujícího 
vyplývající z jiných ustanovení této smlouvy.

(11) Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví 
v souvislosti se svojí činnosti na základě této smlouvy, včetně jednání před uzavřením 
této smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Za důvěrné 
informace a předmět mlčenlivosti dle této smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní 
údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků kupujícího, o 
kterých se prodávající v souvislosti se svou činností pro kupujícího dozví nebo dostane 
do kontaktu.

(12) Prodávající se zavazuje, že:
a. předá kupujícímu veškera data o kvalitě, která jsou požadována (a) právními 

předpisy, nebo (b) byla požadována kupujícím v rámci zadávacích podmínek, na 
jejichž základě kupující uzavřela tuto smlouvu s prodávajícím, nebo (c) jsou
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požadována ustanoveními této smlouvy, nebo (d) jsou požadována kupujícím po 
uzavření této smlouvy prostřednictvím kontaktní osoby, uvedené ve smlouvě, nebo 
pracovníků kupujícího, s jejichž funkcí vykonávanou v NNH souvisí užívání, 
zajišťování, údržba nebo kontrola kvality plnění smlouvy či kontrola kvality v rámci 
NNH náleží;

b. v případě neschopnosti dodržet své povinnosti vyplývajíci z této smlouvy, zejména 
plnit předmět smlouvy v kvalitě stanovené touto smlouvou a v souladu s technickými 
podmínkami stanovenými v rámci zadávacích podmínek, které byly podkladem pro 
uzavření této smlouvy, bude o této skutečnosti neprodleně prokazatelně informovat 
kupujícího. Práva vyplývající z odpovědnosti za porušení této smlouvy tímto nejsou 
dotčena;

c. oznámí kupujícímu veškeré odchylky od kvality a technických podmínek, které se 
vztahují k plnění předmětu této smlouvy a které zjistí v průběhu plnění této smlouvy. 
V takovém případě kupující může uplatnit prava z vadného plnění ihned poté, co se 
o vadném plnění dozvěděl;

d. v dostatečném předstihu před plánovanými změnami výrobních metod, postupů či 
použitých materiálů majicích potenciální vliv na kvalitu plnění předmětu smlouvy, 
bude kupujícího o této skutečnosti informovat a umožní mu ověření, zda deklarované 
změny nemohou ovlivnit výslednou kvalitu kupujícím poskytovaných služeb.

(13) Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupeni v rozporu 
s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné.

(14) Smluvní strany nejsou oprávněny provádět zápočty pohledávek bez souhlasu druhé 
smluvní strany. Pokud bude jedna strana dlužit druhé straně více dluhů, pak bude 
jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na dluh nejstarší, nevyplývá-li z plnění 
výslovně, že jde o plnění na jiný, konkrétně určený dluh, a to bez ohledu na to, které 
závazky byly upomenuty a které nikoliv.

(15) Jakékoli zřízení zástavního práva k věci kupujícího se považuje za nesjednané s ohledem 
na ustanovení § 25 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
zastupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 6 
Záruka

(1) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží ve smyslu ustanovení §2113 a násl. 
občanského zákoníku, a to v délce 24 m ěsíců. Záruční doba počíná běžet od dne 
protokolárního převzetí zboží kupujícím.

(2) Prodávající přejímá závazek, že dodané zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro 
použití k jeho obvyklému účelu a že si zachová vlastnosti vyžadované právními předpisy 
Evropské Unie a právnimi předpisy České republiky a další vlastnosti obvyklé pro toto 
zboží.

(3) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží nevážnou žádná 
práva třetích osob, a že není dana žádná překážka, která by mu bránila s dodaným zbožím 
disponovat.

(4) Prodávající odpovídá za veškere vady, které má zboží v době jeho protokolárního předání 
a za vady, které se vyskytnou po dobu trváni záruční doby. Prodávající neodpovídá za 
vady zboží prokazatelně způsobené po jeho dodání manipulací kupujícího se zbožím 
v rozporu s dodaným návodem k použití.
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(5) Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně či na e- 
mailovou adresu prodávajícího uvedenou v čl. 7 odst. 4 této smlouvy (dále jen 
„reklam ace“) bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil. Kupující je oprávněn vybrat 
si způsob uplatnění vad.

(6) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nároky z vad zboží se řídí obecnou úpravou 
občanského zákoníku. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo 
nároku na smluvní pokutu.

Čl. 7
Z áruční servis, odborná údržba a revize

(1) Záruční servis a revize zajišťuje prodávající.

(2) Po dobu běhu záruční doby je servis ve smyslu ZZP - odborná údržba, opravy a revize 
prodávajícím poskytován bezplatně, a to včetně všech materiálů a náhradních dílů, jichž 
je k zajištění plné funkčnosti zboží zapotřebí.

(3) Prodávající může při provádění servisu spolupracovat s třetími osobami, které splňují 
požadavky příslušných právních předpisů a jiných norem vztahujících se k provádění 
servisu. V takovém případě však odpovídá stejně, jako kdyby závazky z této smlouvy 
plnil sám.

(4) Požadavky kupujícího na provedení servisu budou vznášeny prostřednictvím objednávek 
zasílaných prodávajícímu, a to elektronicky na e-mailovou adresu ztechnik@ztechnik.cz 
3 prodávajícího.

(5) Odpovědnou osobou prodávajícího ve věcech provádění servisu je:
Jméno a příjmení: Michal Skoupý
Tel.: 725 346 209
E-mail: mskoupy@ztechnik.cz

(6) Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- Identifikace zboží: typ, výrobní číslo
- Popis požadovaného stavu
- Umístění zboží
- Kontakt na osobu na pracovišti s dotyčným zbožím (jméno, tel. a e-mail)
- Datum, popř. čas vyhotovení objednávky

(7) Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu po doručení objednávky tuto kupujícímu 
potvrdit, a to na e-mailovou adresu, ze které byla objednávka zaslána, včetně vymezení 
časové náročnosti na provedení požadavku dle objednávky, popř. si vyžádat od 
kupujícího doplňující informace, které nezbytně potřebuje ke splnění svých povinností. 
Objednávka se má za potvrzenou okamžikem dohody smluvních stran ohledně jejího 
obsahu, včetně lhůt k provedení.

(8) Prodávající je povinen nastoupit k odstranění závady zboží v pracovních dnech do 24 
hodin od nahlášení, v ostatních dnech do 72 hodin od nahlášení, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

(9) Prodávající je povinen odstranit závadu nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení 
(objednávky).

•’  Účastník doplní údaje (korespondenční adresu, e-mail).
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(10) Prodávající se zavazuje k zapůjčení náhradního zboží po dobu opravy, pokud nebude 
závada odstraněna do 72 hodin, nebo při odvozu přístroje do externího servisu, na žádost 
kupujícího.

(11) Záruka na zboží se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo pro vady mimo provoz.

(12) Na základě provedení opravy bude prodávajícím vypracován zápis o provedené práci a 
použitých náhradních dílech (dále jen „Výkaz práce“), který předá kupujícímu při 
předáni poskytnutého plnění.

(13) Kupující není po uplynutí záruční doby povinen vyžadovat provádění servisu zboží od 
prodávajícího. V tomto případě prodávající nenese následky za škody způsobené 
neodborným servisním zásahem v rozporu s rozhodnutím výrobce o výhradním servisním 
zajištění svých výrobků speciálně vyškolenými pracovníky.

(14) Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží, na závady způsobené neodbornou 
manipulací a na závady způsobené použitím v rozporu s návodem na použití.

(15) V případě rozporu splněním podmínek stanovených v této smlouvě bude kupující 
uplatňovat práva z odpovědnosti za vadné plnění v souladu s touto smlouvou a 
příslušnými právními předpisy.

ČI. 8
V lastnické právo a přechod nebezpečí škody

(1) Zboží se stává vlastnictvím kupujícího podpisem protokolu o předání a převzetí 
realizované dodávky. Prodávající se zaručuje, že vlastnictví bude převedeno na 
kupujícího bez jakýchkoliv právních či jiných vad, jinak je kupujícímu povinen nahradit 
škodu a další náklady, které mu porušením tohoto závazku vznikly.

(2) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku podpisu předávacího 
protokolu. Aplikace ustanovení § 2121 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

ČI. 9 
Sankce

(1) Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy České republiky.

(2) Bude-li prodávající v prodlení s dodáním zboží ve lhůtě stanovené v této smlouvě, 
zavazuje se zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží bez DPH dle 
této smlouvy za každý započatý den prodlení.

(3) V případě prodlení prodávajícího s termínem odstranění kupujícím řádně oznámených 
reklamovaných vad v záruční době zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé včasné neodstranění vad a 
každý započatý den prodlení

(4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti.

(5) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě straně povinné, a to 
bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany, uvedený v 
hlavičce této smlouvy.

(6) Smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou je povinná strana povinna uhradit nezávisle 
na tom, zda a případně v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou
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lze uplatnit samostatně, či nárok na vydání bezdůvodného obohacení. Smluvní strany 
vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ. Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost 
prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

(7) Kupující nepřipouští sjednaní omezení rozsahu náhrady škody. Jakékoli vyloučení či 
omezení rozsahu náhrady škody způsobené výrobkem uvedené v dohodě se považuje za 
nesjednané.

(8) Kupující neakceptuje sjednání smluvních pokut ve svůj neprospěch, jakákoli ujednání o 
smluvních pokutách, které by měl hradit kupující, se tedy ve smlouvě považují za 
nesjednané.

ČI. 10
Salvatorní klauzule

(1) Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této smlouvy vzájemnou 
součinnost.

(2) Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů 
anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod 
neplatnosti právního jednání, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude 
možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany se zavazují 
toto ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu 
výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této smlouvy.

(3) Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla 
neplatná jako celek, strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou 
smlouvu, ve které případný důvod neplatnosti bude odstraněn, a dosavadní přijatá plnění 
budou započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy 
vyjdou přitom z původní smlouvy.

ČI. 11
Řešení sporů, rozhodné právo

(1) Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily všechny spory, které by mohly 
vzniknout v souvislosti s touto smlouvou ajejí realizací v první řadě vzájemnou dohodou.

(2) Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o 
mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZM PS“), 
dohodly, že tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právem České 
republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ke kolizním 
ustanovením českého právního řádu se přitom nepřihlíží.

ČI. 12
Dohoda o založení pravom oci českých soudů, prorogace

(1) Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 85 ZMPS dohodly na pravomoci soudů České 
republiky k projednáni a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících z touto 
smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících

(2) Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že mistně příslušným soudem k projednání a 
rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících z touto smlouvou založeného 
právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že 
k projednaní věci je věcně příslušný krajský soud. Městský soud v Praze a v případě, že 
k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 5.
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ČI. 13
Zm ěny a ukončení sm louvy

(1) Veškeré změny a doplňky lze provádět pouze dodatky k této smlouvě. Dodatky musi mít 
písemnou podobu a musí být opatřeny podpisy obou smluvních stran. Případné dodatky 
k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém 
byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený Dodatek měl číslo nižší, než Dodatek 
pozdější.

(2) Smlouva může být ukončena pouze písemně, a to:
a. dohodou podepsanou oběma smluvními stranami; v tomto případě platnost a 

účinnost smlouvy končí ke sjednanému dni;
b. odstoupením od této smlouvy v důsledku nesplnění povinnosti vyplývající z této 

smlouvy řádně a včas ani po uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty v délce 15 dnů;
c. odstoupením od této smlouvy v důsledku zahájení insolvenčního řízení vůči druhé 

smluvní straně.

(3) Vedle důvodů stanovených občanským zákoníkem může oprávněná smluvní strana 
odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kterým se rozumí 
zejména:

a. na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny v souladu s podmínkami smlouvy ve 
lhůtě delší 60 dnů po uplynutí splatnosti kupní ceny,

b. na straně prodávajícího:
i. opakované porušení povinnosti stanovené touto smlouvou;

ii. dodání zboží, které neodpovídá specifikaci dle této smlouvy.

(4) Odstoupení nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení druhé smluvní straně. V 
případě, že odstoupení od smlouvy není možné doručit druhé smluvní straně ve lhůtě 10- 
ti dnů od odeslání, považuje se odstoupení od smlouvy za doručené druhé smluvní straně 
uplynutím 10. dne ode dne prokazatelného odeslání takového odstoupení od smlouvy.

(5) Okamžikem nabytí účinnosti odstoupení od této smlouvy zanikají všechna práva a 
povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany 
povinny vzájemně vypořádat své závazky.

(6) V důsledku zániku smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých 
porušením této smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, 
která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejím 
zániku.

ČI. 14
Podm ínky doručování

(1) Veškerá komunikace smluvních stran v záležitostech vyplývajících z této dohody bude 
probíhat následujícími způsoby: prostřednictvím držitele poštovní licence na adresy sídel 
smluvních stran uvedené v hlavičce této dohody, prostřednictvím kontaktních osob 
prodávajícího, resp. kupujícího uvedených v hlavičce dohody, datovou schránkou, e- 
mailem či osobně v sídlech smluvních stran.

(2) Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné 
přebírání na své doručovací adrese. Při změně místa podnikání/sídla smluvní strany, je 
tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní 
stranu a oznámit ji adresu, která bude její novou doručovací adresou. Doručí-li smluvní 
strana druhé smluvní straně písemné oznámení o změně doručovací adresy, rozumí se

Kupni smlouva Strana 12 (celkem 14)



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) 

(9)

dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní strany nově sdělená adresa. Smluvní 
strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle tohoto odstavce 
může mít za následek, že doručení zásilky bude zmařeno a nastanou účinky doručení dle 
odst. 3 tohoto Článku.

Pro účely této dohody se písemnost odeslaná prostřednictvím držitele poštovní licence 
považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem od odeslání (tímto 
ustanovením není dotčen čl. 13 odst. 4 této smlouvy upravující okamžik doručení 
písemnosti obsahující odstoupení od smlouvy), písemnost odeslaná e-mailem okamžikem 
potvrzení o jejím doručení adresátovi a písemnost odeslaná datovou schránkou 
okamžikem dodáním do datové schránky adresáta.

Čl. 15
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného 
touto smlouvou. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat smlouvu k uveřejnění do 
registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se 
smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání k uveřejnění do 
registru smluv na tom, že tuto smlouvu zasílá k uveřejnění do registru smluv kupující. 
Kupující bude ve vztahu k této smlouvě plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze 
zákona o registru smluv.

Smluvní vztahy mezi smluvním stranami založené touto smlouvou a jí výslovně 
neupravené se řídí českým právním řádem, především pak ustanoveními občanského 
zákoníku.

Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku.

Použití obecných obchodních zvyklostí a zvyklostí zachovávaných v odvětvích, ve 
kterých smluvní strany podnikají, na závazky založené touto smlouvou se vylučuje. 
Smluvní strany si rovněž potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy4:
a. Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku prodávajícího (je-li v něm zapsán) 5
b. Příloha č. 2: Checklist - technická specifikace zboží
c. Příloha Č. 3: Doklad o pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
d Příloha č. 4: Obchodní podmínky NNH
e. Příloha č. 5: Cenová tabulka.

V případě rozporu mají ustanovení této smlouvy přednost před přílohami.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž prodávajícímu náleží jedno 
vyhotovení a kupujícímu náleží dvě vyhotovení.

Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašuji, že jim nejsou známy žádné 
okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.

Smluvní strany stanoví, že pokud je smlouva uzavřena na základě zadávacího řízení, 
výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu či obchodní veřejné soutěže, budou

4 Účastník příp. připojí jako další přílohu plnou moc. pokud smlouvu za prodávajícího podepisuje osoba na 
základě plné moci.
5 Účastník doloží kopii výpisu /. živnostenského rejstříku, pokud není zapsán v OR.
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vykládat tuto smlouvu s ohledem na jednáni stran v řízení, na základě kterého byla 
smlouva uzavřena, zejména s ohledem na obsah nabídky prodávajícího jako dodavatele, 
zadávací podmínky a odpovědi na případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

(10) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, 
že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, 
jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako 
správnou podepisují.

V Praze dne............................. V Praze dne.

Z T E C H N
Bohč 

101
IČ: 041154 115490

Z T E C H N IK  s.r.o.
Ing. Miroslav Šoulák, jednatel 
Prodávající

ZbvnékjFukga 
náměstek p r k P P ^ & w

N em ocnice Na Hqhiolce
Dr. Ing. Ivan Oliva, ředitel 
Kupující

n'WOCNICE
5 n v 'á / AEHOMOLCE

- Koer‘genová 2
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Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze 

oddíl C, vložka 242801
Datum vzniku a zápisu: 28. května 2015
Spisová značka: C 242801 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: ZTE C H N IK s.ro .
Sídlo: Bohdalecká 1490/25, Michle, 101 00 Praha 10
Identifikační číslo: 041 15 490
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Vodoinstalatérství, topenářství
Truhlářství, podlahářství
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán: 
Jednatel:

Ing. MIROSLAV ŠOULÁK, dat. nar. 16. září 1975 
č.p. 47, 594 45 Ostrov nad Oslavou
Den vzniku funkce: 28. května 2015

jednatel:
RICHARD KRUTINA, dat. nar. 19. července 1958 
č.p. 87, 251 68 Radějovice
Den vzniku funkce: 23. listopadu 2016

Počet členů: 2
Způsob jednání: Společnost zastupuje jednatel samostatně.

Společníci:
Společník: MICHAL JANEČEK, dat. nar. 2. března 1965

Smetanova 48, 396 01 Humpolec

Podíl: Vklad: 3 600,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 18%
Druh podílu: Základní - bez zvláštních práv a povinností
Kmenový lis t: Nebyl vydán

Podíl: Vklad: 7 200,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 36%
Druh podílu: Základní - bez zvláštních práv a povinností 
Kmenový list: Nebyl vydán

Společník: Ing. MIROSLAV ŠOULÁK, dat. nar. 16. září 1975 
č.p. 47, 594 45 Ostrov nad Oslavou

Podíl: Vklad: 2 000,- Kč
Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 10%
Druh podílu: Základní - bez zvláštních práv a povinností 
Kmenový lis t: Nebyl vydán

Společník: RICHARD KRUTINA, dat. nar. 19. července 1958

Údaje platné ke dni: 9. října 2017 06:31



oddíl C, vložka 242801

č.p. 87, 251 68 Radějovice

Podíl: Vklad: 7 200,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 36%
Druh podílu: Základní - bez zvláštních práv a povinností 
Kmenový list: Nebyl vydán

Základní kapitál: 20 000 ,-Kč

Údaje platné ke dni: 9. října 2017 06:31 2/2



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě
Ověřuji pod pořadovým číslem 110076 002016, že tento dokument v listinné podobě, který' vznikl převedením z 
dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož 
převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 
jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen zaručenou elektronickou značkou založenou na 
kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem ccrtifikačnich služeb a platnost 
zaručené elektronické značky byla ověřena dne 11.10.2017 v 13:06:21. Zaručená elektronická značka byla 
shledána platnou ve smyslu ověřeni integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti 
kvalifikovaného systémového certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných 
kvalifikovaných systémových certifikátů vydanému k datu k datu 11.10.2017 12:38:29. Údaje o zaručené 
elektronické značce: číslo kvalifikovaného certifikátu 20 4F B5, kvalifikovaný certifikát byl vydán 
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PustSignum Qualified C A 2, Česká pošta, s.p. [IČ  
47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Obchodní a obdobné re js tříky , M ĚSTSKÝ SOL’D V 
PRAZE, M ĚSTSKÝ SOUD V PRAZE |IČ  00215660], Elektronická značka nebyla označena časovým 
razítkem.

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 107
Česká pošta, s.p. dne 11.10.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla: 
DAGMAR BEŇOVSKÁ  

Otisk úředního razítka:

Poznámka:

l' době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných systémových certifikátů, vůči kterému byla ověřovánu platnost 
kvalifikovaného systémového certifikátu 20 4F B5, do provedeni autorizované konverze dokumentů mohlo dojit k zneplatněni 
kvalifikovaného systémového certifikátu.
Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup 
na udrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.



Specifikace předmětu dodávky:

prokládací mycí a dezinfekční autom at (dvoudveřový) M ie le  G 7826
certifikace dle norm y EN ISO 15883-1
ohřev e lektro  s m axim álním  příkonem  10 kW
napojení na stávající rozvody vody, e lek třiny  a odpadu bez stavebních úprav
rozm ěry p řístro je  vzhledem  ke stávajícímu o tvoru  (š /h /v ): 900 /750/m ax. 2650mm 
dopředu výklopné celonerezové dveře
mycí a dezinfekční program y s použitím  chem ie: pH neutrá lní, enzym atické nebo alkalické 
přednastavené program y s te rm ickou  dezinfekcí při závěrečném oplachu DEMI vodou 
vysokojakostní nerezový mycí prostor a konstrukce přís tro je  um ožňuje te rm ickou  a 
chem oterm ickou dezinfekci podle Vyhl. MZ č.306/2012 Sb.
celkový čas standardního mycího a dezinfekčního program u včetně 20-ti m in u t sušení a 
term ické  dezinfekce dle Vyhl. MZ č.306/2012 Sb. do 60-ti m inu t 
systém s přívodem  čerstvé vody do každé fáze program u 
tro jnásobná filtrace  mycího roztoku
mycí p rosto r vybavený dvěma nerezovým i mycími ram eny
dvouplášťové konstrukce z nerezové oceli s tepe lnou  a zvukovou izolací
během mycího cyklu e lektricky blokované dveře
mycí p rostor o kapacitě m in 10 mycích DIN sít standardní velikosti
dvě výkonná oběhová čerpadla o celkovém výkonu m in im á lně  7001/min
(300 l/m in  pro vnější m ytí, 400 l/m in  pro in jekto rové  m ytí)

e lektronická, m ikroprocesorová, vo lně program ovate lná řídící jednotka  s m in. 60 program y 
m ožnost dovybavení mycích košů m agnetickým  kódem pro autom atickou identifikac i 
program u
kom unikace na displeji v českém jazyce
výstup (RS 232) pro dokum entaci průběhu mycího cyklu do systému dokum entace procesů 
DP3.5CZ
m in. tř i vestavěná dávkovači čerpadla pro teku tou  mycí nebo dezinfekční chem ii a možnost 
instalace alespoň jednoho  dalšího vo lite lného  in tegrovaného dávkovacího čerpadla



vestavěný přepínate lný horkovzdušný sušící agregát o výkonu m in. 450 m 3/hod  s aktivn ím i 
HEPA f iltry  tříd y  EU 13 (stupeň filtrace  m in. 99,992 %) 
bo jle r pro předehřátí DEMI vody
kondenzátor par s vnějším nerezovým opláštěním  
bezpečnostní základová vana

Příslušenství:

l x  mycí vozík s 5-ti patry na OP instrum entarium  pro přípravu m in. 10-ti DIN sít OP 
instrum entária  v jedné šarži, odním ate lné pouze horní patro

o využite lné rozm ěry odspodu
■ úroveň 1: V 87, Š 482, H 590 mm
• úroveň 2 /3 /4 : V 87, Š 488, H 546 mm
• úroveň 5: V 81, Š 488, H 546

lOx sítová miska DIN, drá těné p le tivo  m in. 1 m m , velikost ok max. 5 mm, obvodový rámeček 
5 m m , 2 výklopné ruko je ti pro přenášení, m in. rozm ěry: V 45, Š 255, H 480 mm

lOx uzavíratelný mycí koš svařované m řížky/nerezové oceli s víkem, ve likost ok max. 5 x 5 x 1  mm, m in. 
rozm ěry: V 76, Š 250, H 170 mm

2x transpo rtn í vozík pro jednoduchou m anipulaci s vozíky na nástroje, nohou ovládaná technika zvedání, 4 
za jistite lná kola, zavážecí výška: 750 mm + / -  100 mm
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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva

č. 8603202769

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14
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K o o p e r a t i v a  p o j i š ť o v n a . a . s . . V i e n n a  I n s u r a n c e  G r o u p

se sídlem Pobřežní 665/21,186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen "pojistitel')

a

Z TECHNIK s.r.o.

Zastoupená:

Ing. MIROSLAV ŠOULÁK, jednatel
IČO: 04115490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 242801 
se sídlem /  bydlištěm: Bohdalecká 1490, č. or. 25,101 00 Praha , Česká republika 
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

e-mail: msoulak@ztechnik.cz

(dále jen "pojistník”)

uzavíra jí

podle zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), 
která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy 
tvoří nedílný celek.
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ČLÁNEK 1 
Úvodní ustanoveni

1. Pojistník je 2ároveň pojištěným.

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících přiložených 
dokumentech:

výpisu z obchodního rejstříku ze dne 18.6.2015

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v 
platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti 
ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu 
a dále:
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. Doba trvání pojištění 
Počátek pojištění: 20.6.2015

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud 
některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím 
příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení Lhůty pro 
doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění 2aniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro 
který je tato lhůta dodržena.
Pojištění však zanikne nejpozději k 19.6.2025 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2.

L  POUŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po 
předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného 
vymezeného v čl. 1. odst. 2.

L im it pojistného plněni: 15 000 000 Kč
Spoluúčast: 10 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či 
podskupin (dále jen „obory č in n o s ti“)  -  jako např. obory č in n o s ti ž iv n o s ti volné, vztahuje se po jiš tě n í pouze na ty  
obory činností, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jelích přílohách. Nejsou-lí obory činnosti ve 
smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na tv obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném 
rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidencí ke dní sjednání pojištění.

HLavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považuji činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- montáž, opravy, revize a zkouškv vyhrazených elektrických zařízení, chladicích zařízení a tepelných čerpadel
- výroba zdravotní techniky, pomůcek, přístrojů a zářičů
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:
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a) újma bvla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v ČL
1. odst. 2,

b) pojištěný je v době vzniku škodné událostí oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně
závazných právních předpisů,

c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto
pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše obratu za předcházející rok: 30 000 000 Kč
Pojištěný je povinen oznámit po jis tite li bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obratu o více než 20%

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 3.
Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a 
zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných 
předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.
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ČLÁNEK 4. 
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Pojištěni odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné  - ..........................-.......... ........................ ........  58 475 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou ......................................................  58 475 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období ............................................... ............  -5 %
jiná sleva /  přirážka ................................................. ............................... -35 %
Celkem sleva/přirážka ............................................. ......... ............... .....  -40%
Celkové roční pojistné po úpravě ...........................................................  35 085 Kč
Pojistné za pojistné období .................................................. ..................  35 085 Kč

2. Pojistné za pojistné obdobi je splatné vždy:
k 20.06.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2226222
Kód banky: 0800 QR kód k vyplnění platebního příkazu
Konstantní symbol: 3558 na platbu prvního pojistného:
Variabilní symbol: 8603202769

ČLÁNEK 5.
Hlášeni škodných události

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa . pojišťovna, a.s.. Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modříce
Tel: 841105 105
www.koop.cz

ČLÁNEK 8.

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné 
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. 
Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám 
sjednávaného pojištění, obsahují upozorněni na důležité aspekty pojištění i  významná ustanovení pojistných 
podmínek.

2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě 
(např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je 
vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení 
(včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a 
pojistník je jim i vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištěni pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
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4. Pojístník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydLiště či sídla a kontakty elektronické komunikace 
uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s 
jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, 
využívány i  pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojtstnik souhlasí i  pro případ, kdy 
pojistite li oznámí změnu adresy trvalého pobytu/byd.iště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v 
době trvání této pojistné smlouvy.

5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance 
Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby“). Pojístník dále souhlasí, aby 
pojistitel i  spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za 
účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

6. Pojístník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou 
k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku 
•Zvláštní údaje a ujednán? této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 7.
Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavřeni pojistné smlouvy (dále jen “nabídka“) musí být pojistníkem přijat ve lhůtě 
stanovené pojistitelem, a neni-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky 
pojístníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, 
že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 
stejnopisy.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 19.6.2015
jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): CANARI s.r.o.
Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci 
Získatelské číslo: 309241 Registrační číslo ČNB: 0S0506VPA
Osobní číslo spolupracovníka získatele: CANARI s.r.o.
Telefonní číslo: 602425029 
Email: klabanova.koop@seznam,

-Podpis zástupce pojistitele (získatele)

n.cz// “'

■’ .5490

Podpis pojistníka

«»**••*•* <»• ň*
no .•>

Strana 5 (celkem 8), PDF



Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu ZSU-5OO/15

Tato 2vláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost 
příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí 
ustanovení pojistné smlouvy i  ZSU zároveň.
V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v 
rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných 
podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1
Další výluky z pojištěni

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění 
nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:
a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových 

drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, 
surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,

d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
f) činností kaskadérů,
g) provozováním činnosti, p ři které je porušována integrita lidské kůže,
h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
i)  činností agentury práce,
j) směnárenskou činností,
k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním 

zbraní a bezpečnostního materiálu.

Článek 2
Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit 
újmu způsobenou v souvislosti s:
a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, 

překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, 

hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
f) obchodem s léčivy, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
g) poskytováním zdravotní a ve te riná rn í péče,
h) provozováním f i t  center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních 

služeb a služeb trenérů,
i) prováděním geologických prací,
j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem eLektrické energie, plynu, tepla apod.,
k) obchodem s erotickým zbožím.

Článek 3
Pojištění odpovědností z provozu pracovních strojů

l )  Pojištění se vztahuje i  na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo 
provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti 
pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).

2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
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a) v souvislosti se škodnou události bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění 2 pojištění 
odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména 2 
povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo

b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
ii)  jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědností za újmu 

způsobenou provozem vozidla, nebo
i i i )  k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v 

rozporu s právními předpisy,
c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla,
d) ke vzniku újmy došlo p ři účasti na motoristickém závodě nebo soutěží nebo v průběhu přípravy na ně.

3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do 

částky odpovídající sjednanému lim itu  pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho 
rámci (sublimit),

b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému lim itu  pojistného 
plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500.000,- Kč ze všech pojistných 
událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci lim itu  pojistného plnění sjednaného pro 
základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4
Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědností za újmu

1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny 

(odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z č l 2 odst. 1 písm. r) 

ZPP P-600/14 není dotčena,
c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním 

sportovní činnosti,
d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,

poskytne pojistite l pojistné plnění do výše sjednaného lim itu  pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti 2a 
újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho 
pojistného roku v rámci lim itu  pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu 
(sublimit).

2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich 

součástí a příslušenství,
b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení 

sloužících k vytápění nebo chlazení,
d) poskytováním technických služeb,
e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,

poskytne pojistite l pojistné plnění do výše sjednaného lim itu  pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za 
újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho 
pojistného roku v rámci lim itu  pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu 
(sublimit).

3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného 
výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne 
pojistite l pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného lim itu  
pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech 
pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci lim itu  pojistného plnění 
sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit)
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4) je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s realitní činností nebo pronájmem 
nemovitosti nebo je-li pojištění sjednáno výslovně v rozsahu odpovědností za újmu způsobenou v 
souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitosti, vztahuje se takové pojištění na odpovědnost za újmu 
vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné událostí z 
pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti 
živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejícím.
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O bchodní podm ínky N em ocnice Na H om olce

Definice pojmů a základní ustanovení

1. Tyto obchodní podm ínky jsou  nedílnou součástí sm louvy, jejíž  jsou přílohou. 
Sm luvní strany tedy bezvýhradně akceptují ustanovení těchto OP a uzavírají 
Sm louvu s tím , že ustanovení těchto O P m ají přednost před odchylným i 
ustanovením i Sm louvy, není-li v těchto O P výslovně uvedeno jinak.

2. N em ocnice Na H omolce, je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, jež vydalo zřizovací listinu podle ust. § 39 
odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, 
následně změněnou a doplněnou v souladu s ust. § 2 odst. 1 a ust. § 4 odst. 1 zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 
pozdějších předpisů, dále pak podle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 
Úplné znění zřizovací listiny bylo vydáno 29. 5. 2012 pod č. j. MZDR 17268XV1I/2012.

3. Z důvodu standardizace označení smluvních stran a dalších pojmů budou v těchto 
obchodních používány pojmy s dále uvedenými významy:

Nemocnice Na Homolce označována jako „NNH" nebo „Nemocnice Na Homolce".

Druhá smluvní strana označována jako „druhá smluvní strana " nebo „Dodavatel“, a to 
bez ohledu na to, jak jsou smluvní strany označeny ve Smlouvě. Pokud vystupuje ve 
smlouvě více smluvních stran, vztahují se výše uvedená označení na jednotlivé všechny 
smluvní strany odlišné od NNH obdobně.

Tyto obchodní podmínky budou označovány jako „Obchodní podmínky" nebo „OP"

Smlouva, kterou tyto obchodní podmínky doplňují, bude označována jako „Smlouva“ 
nebo „tato smlouva". Je-li odkazována na práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy, 
znamená to práva vyplývající ze Smlouvy zahrnující její případné dodatky či přílohy 
(vč. těchto OP), nevyplývá-li z kontextu odkazu, že se jedná o odkaz výhradně na text 
smlouvy.

V těchto obchodních podmínkách jsou dále užívány následující zkratky a odkazy na 
právní předpisy:

a) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZfZ“).
b) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím zastupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o majetku ČR").
c) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech").
d) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník" nebo „ObčZ")
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e) Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a 
člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některých otázky 
Obchodní věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob v platném znění 
(dále jen „nařízení vlády č. 351/2013 S b “).

Některá ustanovení o zániku závazku, jeh o  splnění a odpovědnosti

1. Pokud bude jedna strana dlužit druhé straně více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy 
započteno nejprve na dluh nejstarší, nevyplývá-li z plnění výslovně, že jde o plnění na 
jiný, konkrétně určený dluh, a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které 
nikoliv.

2. Úroky z prodlení s úhradou peněžitého plnění ze strany NNH mohou být dohodnuty 
maximálně ve výši stanovené v nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Úroky dohodnuté ve 
Smlouvě nad rámec této výše se považují v rozsahu, ve kterém by výsledná částka úroků 
převyšovala částku stanovenou dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., za nesjednané.

3. Jakékoli ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních 
stran povinnosti k náhradě škody. Nevyplývá-li ze Smlouvy něco jiného, stanoví se 
smluvní pokuta z částky bez daně z přidané hodnoty.

4. NNH neakceptuje sjednání smluvních pokut ve svůj neprospěch, jakákoli ujednání o 
smluvních pokutách, které by měla hradit NNH, se tedy ve smlouvě považují za 
nesjednané.

5. I v  případě, kdy Dodavatel plní svůj závazek prostřednictví třetí osoby, zodpovídá za 
řádné a včasné splnění závazku stejně, jako by závazek plnil sám.

6. Práva vzniklá ze Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
NNH. Totéž platí o postoupení Smlouvy.

7. NNH nepřipouští sjednáni omezení rozsahu náhrady škody. Jakékoli vyloučeni či 
omezení rozsahu náhrady škody způsobené výrobkem uvedené ve Smlouvě se považuje 
za nesjednané.

Práva NNH dle zákona o majetku ČR

1. Jakékoli zřízení zástavního práva k věci NNH se považuje za nesjednané s ohledem na 
ustanovení § 25 zákona o majetku ČR.

Volba práva a prorogace

1. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 85 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 
soukromém, se dohodly na pravomoci soudů České republiky.

2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o 
mezinárodním právu soukromém, dohodly, že tato smlouva a práva a povinnosti z ní 
vyplývající se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky, zejména
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s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ke kolizním ustanovením českého 
právního řádu se přitom nepřihlíží.

3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory smírnou cestou. Nedojde-li ke smírnému 
vyřešení sporu, bude spor předložen k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu. 
Smluvní strany se proto dohodly na ujednání o místní příslušnosti (prorogace) v 
následujícím znění:
Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných 
právních věcí vyplývajících z touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze 
vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání je věcně příslušný 
krajský soud. Městský soud v Praze, a v případě, že k projednání je věcně příslušný 
okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 5.

Některá ustanovení o fakturaci

1. NNH je povinna zaplatit Dodavateli za plnění vždy až na základě vystavení a doručení 
daňového dokladu -  faktury. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad (fakturu) do 
15 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do dvou pracovních dnů po jeho 
vystavení doručit tuto fakturu na adresu sídla NNH. V případě opožděného zaslání 
daňového dokladu (faktury) je Dodavatel povinen NNH uhradit vzniklou škodu v plné 
výši. To se vztahuje zejména na případy přenesené daňové povinnosti, kdy by NNH byla 
v důsledku nevystavení faktury řádně a včas v prodlení s odvedením daně.

2. Účetní daňové doklady (faktury) musejí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými 
právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění platném k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem Č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví ve znění platném k témuž datu. V případě, že zaslaná faktura nebude mít 
náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované ve 
Smlouvě, nebo bude jinak neúplná či nesprávná, je jí NNH oprávněna vrátit k opravě či 
doplněni, nejpozději však do 20 pracovních dnů od data jejího převzetí. Tím se NNH 
nedostává do prodlení s úhradou kupní ceny. V takovém případě začíná běžet lhůta 
splatnosti až dnem doručení opravené faktury NNH za obdobných podmínek jako u 
původní faktury.
Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) musí být potvrzení o řádném splnění 
závazku (dle typu plnění zejm. dodací list, předávací protokol díla, potvrzený výkaz 
práce, zjišťovací protokol apod), který musí být potvrzen osobou oprávněnou jednat za 
NNH.

4. Splatnost musí být stanovena na 60 dní ode dne doručení řádného daňového dokladu 
(faktury) do NNH.

5. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, NNH uhradí faktury bezhotovostně převodem na 
účet druhé smluvní strany.

U stanovení vztahující se koupi věci

1. Pokud je předmětem Smlouvy koupě věci, k přechodu vlastnického práva k věci dochází 
jejím písemným protokolárním předáním NNH.
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2. Dodavatel (prodávající) v takovém případě poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 2113 
ObčZ, přičemž věc si musí po záruční dobu zachovat obvyklé vlastnosti a vlastnosti, 
které jsou vymíněny ve Smlouvě. Záruční doba je zpravidla sjednána ve Smlouvě, a to 
i odchylně od těchto OP, přičemž není-li ve Smlouvě tato doba sjednána, nebo nenabízíli 
Dodavatel svým prohlášením záruku delší, poskytuje Dodavatel záruku za jakost:
a) u věcí, u kterých je výrobcem stanovena doba použitelnosti (zejm. exspirace léčiv či 

zdravotnických prostředků), po dobu této exspirace,
b) u movitých věcí, u nichž není výrobcem stanovena doba použitelnosti, a které 

nepodléhají rychlé zkáze, 24 měsíců,
c) u movitých věcí, u nichž není výrobcem stanovena doba použitelnosti, a které 

podléhají rychlé zkáze, se záruka neposkytuje, nevyplývá-li z právního předpisu, 
nebo není-li ujednána ve Smlouvě,

d) u nemovitých věcí 5 let.
3. Pokud je předmětem koupě hromadně vyráběný léčivý přípravek, požaduje NNH aby 

doba exspirace ode dne dodání činila alespoň 6 měsíců. Od tohoto ujednání se lze ve 
Smlouvě odchýlit.

Ustanovení o licencích a autorských částech předm ětu plnění

1. Pokud je při plnění Smlouvy předáno, zpřístupněno či jinak NNH nabídnuto dílo 
chráněné právy k duševnímu vlastnictví (dále jen „duševní vlastnictví“), druhá smluvní 
strana odpovídá za to, že NNH bude oprávněna duševní vlastnictví užívat, a to bez 
časového a územního omezení a minimálně v rozsahu nezbytném pro řádné užívání 
předmětu této smlouvy k účelu, který je ve smlouvě stanoven a není-li účel stanoven, 
pak k účelu obvyklému (dále jen „účel převodu práv k duševnímu vlastnictví“).

2. Za tímto účelem druhá smluvní strana:
a) uděluje NNH k duševnímu vlastnictví časově a územně neomezenou licenci 

opravňující NNH užívat duševní vlastnictví v nejširším možném rozsahu, v jakém 
lze podle právních předpisů oprávnění k užití udělit. V pochybnostech bude pojem 
užití vykládán jako užití v rozsahu umožněném autorským zákonem1. Licence se 
poskytuje za cenu ve Smlouvě výslovně ujednanou, přičemž pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že není-li sjednána cena licence v této Smlouvě, pak se 
poskytuje licence bezúplatně. Druhá smluvní strana souhlasí s poskytnutím 
podlicence i s převodem licence NNH na třetí osobu.

b) v rozsahu, ve kterém není oprávněna poskytnout licenci podle bodu (a), zajistí NNH 
oprávnění k užití duševního vlastnictví (dále také jen „licenci“) v rozsahu a za 
podmínek v předchozím bodě uvedených2.

3. Nedovolují-li konkrétní omezení vyplývající z právních předpisů, či mezinárodních 
smluv udělení oprávnění k užití v rozsahu dle tohoto ustanovení, uděluje se licence v 
nejširším rozsahu, v jakém je to dle příslušných předpisů možné. Nebude-li dle tohoto 
ustanovení udělena licence v rozsahu, který je dostatečný pro dosaženi účelu převodu 
práv k duševnímu vlastnictví, zavazuje se druhá smluvní strana provést bezodkladně

1 § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
2 Např. předáním krabicového software” s licencí pro konečného uživatele
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právní jednání k udělení licence NNH v rozsahu odpovídajícímu tomuto účelu, a to za 
cenu, která je výslovně sjednána ve Smlouvě a není-li cena licence ve Smlouvě sjednána, 
pak bezúplatně.

4. NNH není povinna duševní vlastnictví užívat ani nijak zhodnocovat.
5. Smlouva může obsahovat jinou úpravu licenčních ujednání, vždy však musí být 

poskytnuta licence v takové míře, která je nezbytná pro splnění účelu smlouvy.

U stanovení k zajištění kvality a předávání dat o kvalitě

1. Pokud je předmětem smlouvy dodávka či služba3, nebo je předmětem smlouvy 
bezúplatné užívání movité věci, pak se Dodavatel zavazuje, že:

a) předá NNH veškerá data o kvalitě, která jsou požadována (a) právními předpisy, 
nebo (b) byla požadována NNH v rámci zadávacích podmínek, na jejichž základě 
NNH uzavřela tuto smlouvu s Dodavatelem, jsou-li takové, nebo (c) jsou 
požadována ustanoveními této Smlouvy, nebo (d) jsou požadována NNH po 
uzavření této Smlouvy prostřednictvím kontaktní osoby, uvedené ve Smlouvě, nebo 
pracovníků NNH s jejichž funkcí vykonávanou v NNH souvisí užívání, zajišťování, 
údržba nebo kontrola kvality plnění smlouvy či kontrola kvality v NNH;

b) v případě neschopnosti dodržet své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména 
plnit předmět Smlouvy v kvalitě stanovené touto Smlouvou a v souladu s 
technickými podmínkami stanovenými v rámci zadávacích podmínek, které byly 
podkladem pro uzavření této Smlouvy (jsou-li takové), bude o této skutečnosti 
neprodleně prokazatelně informovat NNH. Práva vyplývající z odpovědnosti za 
porušení Smlouvy tímto nejsou dotčena;

c) oznámí NNH veškeré odchylky od kvality a technických podmínek, které se 
vztahují k plnění předmětu této Smlouvy a které zjistí v průběhu plnění této 
Smlouvy. V takovém případě NNH může uplatnit práva z vadného plnění ihned 
poté, co se o vadném plnění dozvěděla;

d) v dostatečném předstihu před plánovanými změnami výrobních metod, postupů či 
použitých materiálů, majících potenciální vliv na kvalitu plněni předmětu Smlouvy, 
bude NNH o této skutečnosti informovat a umožní NNH ověření, zda deklarované 
změny nemohou ovlivnit výslednou kvalitu kupujícím poskytovaných služeb.

2. NNH je oprávněna v případě zjištění nedostatků při plnění této Smlouvy (zjištěných 
např v rámci hodnocení), zahájit s Dodavatelem neprodleně jednání směřující k nápravě 
vzniklého stavu. V případě potřeby je NNH oprávněna prostřednictvím svých 
pověřených osob, vystupujících v roli externího pozorovatele, účastnit se kontroly 
kvality v prostorách druhé smluvní strany.

3. V případě rozporu s plněním podmínek stanovených v této Smlouvě bude NNH 
uplatňovat práva z odpovědnosti za vadné plněni v souladu s touto Smlouvou a 
příslušnými právními předpisy.

Smluvní strany se mohou ve smlouvě od těchto ustanovení odchýlit.

3 Srov. ustanovení § 8 a 9 ZVZ
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U stanovení o form ě, počtu stejnopisů sm louvy a zveřejnění sm luv

1. Pro NNH musejí být vyhotoveny vždy minimálně dvě originální vyhotovení Smlouvy. 
Stanoví-li smlouva větší počet vyhotovení, užije se ustanovení Smlouvy.

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu, založeného 
touto smlouvou, jakož i se zveřejněním celé této smlouvy. Pokud z objektivních důvodů 
druhá strana trvá na nezveřejnění Smlouvy či některé její části, nebo není zveřejnění 
Smlouvy či některé její části v zájmu NNH (např. z důvodů zachování soutěže mezi 
účastníky rámcové smlouvy v minitenderech), musí být konkrétní části Smlouvy, které 
nemají být zveřejněny, uvedeny v samostatném ustanovení Smlouvy v závěrečných 
ustanoveních smlouvy (v poslední části smlouvy).

3. Jakékoli změny Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou smluvních 
stran, přičemž tato dohoda musí být zachycena formou písemných, vzestupně 
číslovaných dodatků Smlouvy. To neplatí u změn adres pro doručování a změny 
kontaktních osob a jejich kontaktních údajů, které jsou účinné doručením písemného 
oznámením této změny druhé smluvní straně.

Výklad Sm louvy, závěrečná ustanovení o těchto obchodních podm ínkách

1. Smluvní strany stanoví, že pokud je Smlouva uzavřena na základě zadávacího řízení, 
výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu či obchodní veřejné soutěže, budou 
vykládat tuto smlouvu s ohledem najednání stran v řízení, na základě kterého byla Smlouva 
uzavřena, zejména s ohledem na obsah nabídky Dodavatele, zadávací podmínky a odpovědi 
na případné žádosti o informace k těmto zadávacím podmínkám. 2. Smluvní strany vylučují 
použiti ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku.
3. Ustanovení těchto OP mají přednost před odchylnými ustanoveními Smlouvy, není-li v 

těchto OP výslovně uvedeno jinak.
4. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními 

zákona, která nemají donucující účinky (smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 
558 odst. 2 ObčZ).
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TECHNIK

Cenová tabulka
Prokládací mycí a dezinfekční automat Miele G 7826

Počet Označení Cena/ks Cena
1 G7826 elektro AV-TA-BO 1 063 305,00 Kč 1 063 305,00 Kč
1 SBW/2 podstavec/podlahová vana G 7826 36 191,00 Kč 36 191,00 Kč
1 DK 25/26 Dampf-Kondensator G7826 111 650,00 Kč 111 650,00 Kč
1 MAV 25/26 přídavné opláštění 30 943,00 Kč 30 943,00 Kč
2 MF/3 zavážecí vozík pro G 7825/7826 72 473,00 Kč 144 946,00 Kč
1 DOS 60/30 dávkovači čerpadlo vestavné 7 328,00 Kč 7 328,00 Kč
1 E701/2 vozík TA prázdný 51 844,00 Kč 51 844,00 Kč
1 E702 modulový nástavec pro E701/2 15 652,00 Kč 15 652,00 Kč

10 E 142 3 619,00 Kč 36 190,00 Kč
10 E468 5 428,00 Kč 54 280,00 Kč
1 Neodisher MediClean Forte 10L 1 544,00 Kč 1 544,00 Kč
1 Neodisher Septo DN 5L 1 379,00 Kč 1 379,00 Kč
1 Neodisher N 5L 1148,00 Kč 1148,00 Kč

validace + sady 95 000,00 Kč

Systém dokumentace procesů DP 3.5 CZ

Cena celkem bez DPH 1 651 400,00 Kč
DPH 21% 346 794,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 1998 194,00 Kč

Z TECHNIK s.r.o.
Bohdalecka 1490/25, 101 00 Praha ,0  -  Michle 
Tel +420 234 710 390. e-mail ztechmk@ztechmk cz

www.ztechnik.cz

bankovní spojeni: Oberbank AG. CZK 2181117281/8040

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242801 
10:04115490. DIČ CZ04,15490


