
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 

Zimmer Czech, s.r.o. 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 50253 

se sídlem: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4 
IČO: 25107976 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

CZ25107976 
Citibank Praha 
2052340102/2600 

zastoupená: Ing. Rostislavem Hartmanem, jednatelem 
jako prodávající na straně jedné (dále jen „prodávající") 

a 

Vojenská nemocnice Olomouc 
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR 
se sídlem: Sušilovo náměstí 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc 
IČO: 608 00 691 
DIČ: CZ60800691 
zastoupená: plk. gšt. MUDr. Martinem Svobodou, ředitelem 
jako kupující na straně druhé (dále jen „kupující" nebo „pověřující zadavatel") 

(prodávající a kupující společně dále jako „smluvní strany" a každý samostatně jako 
,,smluvní strana") 

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tuto rámcovou kupní smlouvu (dále též jen 
,,smlouva"): 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce
na dodávky s názvem „Ortopedické implantáty" část 4. - TEP kolenního kloubu - speciál,

která byla centrálním zadavatelem uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod č. ev. Z2017-
033011 dne 27. 11. 2017 (dále „veřejná zakázka" nebo i „zadávací řízení"), a která byla zadána
v nadlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon" nebo „ZVZZ") pod č.j. 9634/2017-ÚVN, a to v souladu se
Smlouvou o centralizovaném zadávání ze dne 28. 5. 2012 ve znění dodatku k této smlouvě ze
dne 7. 12. 2012, na jejímž základě kupující jakožto pověřující zadavatel výše uvedené veřejné
zakázky sám na svůj účet uzavírá tuto smlouvu s prodávajícím. V případě, že je v této smlouvě
odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se
k uvedené veřejné zakázce.

2. Tato smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník"), a vychází ze zadávací
dokumentace a z nabídky prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení.

3. Není-li některá otázka řešena touto smlouvou, platí pro vztahy smluvních stran podmínky
obsažené v zadávací dokumentaci a v občanském zákoníku.
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Článek li. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu zboží - ortopedické

implantáty, blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží" nebo „předmět

plnění"), v souladu s touto smlouvou, závazek prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt vlastnické

právo ke zboží a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve

sjednané výši, a to způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Prodávající bere na vědomí, že objem zboží uvedený v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce

je pouze předpokládaný a byl stanoven na základě spotřeby za předcházející období jednoho

roku při zohlednění budoucích potřeb kupujícího odpovídajících počtu pacientů. Skutečné

množství odebraného zboží se bude odvíjet od aktuálních potřeb kupujícího v daném časovém

období.

3. Prodávající prohlašuje, že bude po celou dobu trvání smlouvy disponovat dostatečným

množstvím zboží, aby uspokojil požadavky kupujícího na dodávky dle této smlouvy bez

jakýchkoliv prodlev.

4. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu bezplatně do užívání jednu sadu instrumentárií

pro kompletní provedení příslušného operačního výkonu. Instrumentárium bude kupujícímu

předáno nejpozději s první dodávkou zboží.

5. Prodávající se zavazuje zajistit pravidelný servis jím zapůjčených instrumentárií.

Článek Ill. 
Realizace dodávek 

1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží na oddělení ortopedie v sídle kupujícího. Kupující pronajme 

prodávajícímu sklad v prostorách kupujícího za účelem uskladnění zboží, který se nachází v 

pavilonu chirurgie v sídle kupujícího. Podmínky užívání skladu jsou uvedeny ve smlouvě o nájmu 

prostoru sloužícího k podnikání, která je uzavírána současně při podpisu této smlouvy.

2. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek kupujícího učiněných 
některým z následujících způsobů:

a) písemně v listinné podobě,

b) elektronickou poštou (e-mailem) na adrese customerservice.cz@zimmerbiomet.com

c) telefonicky na čísle 261 394 200, jde-li o objednávku v ceně nepřesahující 50.000,- Kč bez 
DPH,

3. V pracovní dny mezi 7:00 a 15:00 hodin platí, že prodávající zašle kupujícímu do dvou hodin po 

obdržení objednávky, vždy však před splněním dodávky, písemnou akceptaci objednávky, z které 

vyplývá, v jakém rozsahu a v jaké celkové kupní ceně objednávku přijímá. V případě odeslání 

objednávky kupujícího mimo uvedenou dobu se lhůta dvou hodin počítá od 7:00 hodin nejblíže 

následujícího pracovního dne. Akceptaci objednávky zašle prodávající kupujícímu zpravidla 

stejným prostředkem komunikace na dálku, jakým byla učiněna objednávka. Akceptaci objednávky 

učiněné písemně v listinné podobě nebo e-mailem zašle prodávající kupujícímu emailem na 

adresu xxx@vnol.cz a v případě objednávky učiněné e-mailem rovněž na adresu, z níž byla 

objednávka odeslána. Objednávku učiněnou telefonicky lze akceptovat dodáním zboží.

4. Zboží bude objednávat Ortopedické oddělení kupujícího, které se nachází v sídle kupujícího. Místem 

plnění (dodání zboží) je pavilon chirurgie, který se nachází v místě sídla kupujícího. 
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5. K objednávání zboží a k převzetí dodaného zboží jsou oprávnern poverern pracovnic, 
Ortopedického oddělení kupujícího. Kontaktní osobou za kupujícího, odpovědnou za záležitosti 
týkající se objednávek a dodávek zboží. Kontaktní osobou za prodávajícího, odpovědnou za 
záležitosti týkající se objednávek a dodávek zboží, e-mail: customerservice.cz@zimmerbiomet.com

6. Prodávající se zavazuje dodat objednané a potvrzené zboží nejpozději do 3 dnů od akceptace 
objednávky kupujícího. Dny pracovního klidu se do lhůty podle věty první nezapočítávají. V případě 
urgentní objednávky zajistí prodávající dodání zboží po dohodě s kupujícím v den objednání.

7. Každá dodávka zboží bude vybavena potřebnou dokumentací v rozsahu stanoveném obecně 
závaznými právními předpisy a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických 
prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích"), a dále dodacím listem nebo jiným 
obdobným dokladem, na kterém smluvní strany potvrdí předání a převzetí dodávky zboží (dále jen 
„dodací list"). Dodací list (nebo jeho přílohy) musí obsahovat množství zboží s uvedením 
jednotlivých druhů zboží včetně údajů o šarži a době použitelnosti, ceny za jeden kus zboží a 
celkové ceny, vždy bez DPH a včetně DPH. Funkci dodacího listu může plnit i faktura, pokud je 
kupujícímu předána společně s dodávkou zboží a splňuje uvedené náležitosti dodacího listu.

8. Dodávka se považuje za splněnou předáním a převzetím zboží, včetně dodacího listu - potvrzuje se 
počet přepravních jednotek. Podpisem dodacího listu osobou pověřenou kupujícím k převzetí zboží 
přechází vlastnické právo k dodávanému zboží na kupujícího.

9. Zboží bude dopraveno do místa plnění na vlastní náklady a nebezpečí prodávajícího, a to takovým 
způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, popř. znehodnocení, záměnám, či kontaminaci, a aby 
zboží nebylo při přepravě vystaveno nepříznivým vnějším vlivům. Prodávající se zavazuje, že s 
dodávaným zbožím bude nakládat výlučně v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem o 
zdravotnických prostředcích. 

1 O. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu výlučně takové zboží, které nemá závady v jakosti 
ani porušený obal, jeho doba použitelnosti (exspirace) ode dne dodání činí minimálně 6 měsíců a 
jeho distribuce nebyla zakázána Státním úřadem pro kontrolu léčiv (SÚKL). V případě, že 
kupující vysloví slouhlas s dodáním zboží s kratší dobou použitelnosti, lze takové zboží dodat na 
základě předchozí písemné dohody. 

11. Prodávající prohlašuje, že na zboží bylo vydáno prohlášení o shodě, CE certifikát v souladu s
příslušnými závaznými předpisy ČR a EU a že toto zboží již bylo uvedeno na trh v některém
z členských zemí EU.

12. Prodávající se zavazuje dodávat zboží v originálním obalu. Na vnějším obalu musí být platný
čárový kód EAN. Zboží musí být označeno šarží a dobou použitelnosti.

13. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí dodávky v následujících případech:

a) druh a/nebo množství dodaného zboží neodpovídá přijaté objednávce,

b) prodávající nepředá kupujícímu v místě plnění dodací list k podpisu,

c) dodací list nebo jeho přílohy neobsahují náležitosti stanovené touto smlouvou,

d) množství zboží nebo přepravních jednotek uvedené v dodacím listě nebo jeho přílohách
neodpovídá skutečně dodanému množství, nebo

e) dodané zboží je zjevně poškozené nebo je dodáno v porušeném obalu nebo s kratší dobou
použitelnosti, než stanoví tato smlouva.
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14. Kupující je oprávně n nař ídit prodávajícímu př erušení dodávky,

a) je-Ii ohrožena bezpeč nost a zdraví pacientů , pracovníků kupujícího nebo jiných osob, nebo

b) vznikla-Ii kupujícímu v souvislosti s dodávkou zboží škoda nebo její vznik hrozí.

15. V př ípadě , že prodávající není schopen dodat kupujícímu zboží ve sjednané ceně a lhů tě

Z dů vodu, že zboží nemá k dispozici, je povinen na tuto skuteč nost kupujícího neprodleně
upozornit. Jestliže v době objednávky je zboží, př ípadně zdravotnický prostř edek se stejnými

č i podobnými vlastnostmi a parametry, dostupné na trhu v Č eské republice prostř ednictvím jiného

dodavatele, má kupující právo zajistit si v př ípadě nezbytné potř eby, a v množství nezbytně
nutném, dodávku prostř ednictvím tohoto jiného dodavatele. Př ípadný rozdíl v nákupních cenách,
jenž vznikne mezi cenami sjednanými touto smlouvou a cenami jiného dodavatele, jde-Ii o ceny
v daném č ase a místě obvyklé, je kupující oprávně n požadovat po prodávajícím, dosahuje-Ii tento

rozdíl v souhrnu alespoň 500,- Kč za kalendář ní mě síc. Prodávající se zavazuje tento př ípadný

rozdíl v cenách uhradit kupujícímu v plné výši, a to do 30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy

kupujícího, jejíž př ílohou je kopie daň ového dokladu (faktury) k dodávce jiného dodavatele.

Kupující se v tomto př ípadě zavazuje odebrat zboží, př ípadně zdravotnický prostř edek se

stejnými č i podobnými vlastnostmi a parametry, pokud možno od takového jiného dodavatele,

jehož cena se bude co nejvíce blížit ceně prodávajícího.

Č lánek IV.
Kupní cena

1. Kupní cena za př edmě t plně ní dle této smlouvy byla stanovena na základě nabídky prodávajícího

př edložené v rámci zadávacího ř ízení jako cena maximální a nepř ekroč itelná, a to v č ástce ve

výši 515.520,- Kč bez DPH (slovy: pě tsetpatnácttisícpě tsetdvacet korun č eských).

2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu za dodané zboží, specifikované v př íloze

č . 1 této smlouvy, a v konkrétní objednávce, která bude odpovídat jednotkovým cenám uvedeným

v př íloze č . 2 této smlouvy.

3. Sjednaná kupní cena odpovídající jednotkovým cenám zboží uvedeným v př íloze č . 2 této
smlouvy je rovně ž cenou maximální, nejvýše př ípustnou, obsahující veškeré náklady

prodávajícího na dopravu zboží, obal, clo, záruku a ostatní náklady spojené s dodávkami zboží
do místa plně ní.

4. V př ípadě změ ny zákonné sazby DPH na zboží mů že být kupní cena navýšena, ovšem jen ve

výši odpovídající dané změ ně .

5. Dojde-Ii v prů bě hu plně ní smlouvy ke změ ně "Č íselníku VZP" , která bude znamenat snížení
maximálních úhrad hrazených zdravotními pojišť ovnami za ně které z dodávaného zboží pod
jednotkovou cenu vyč íslenou vaktuálně platném ceníku v Kč vč etně DPH, bude provedena
aktualizace platného ceníku zboží, a to tak, že cena hrazená kupujícím za př íslušné zboží bude

snížena na úroveň maximální úhrady stanovené v "Č íselníku VZP".

6. Dojde-Ii v prů bě hu plně ní smlouvy ke změ ně "Č íselníku VZP", která bude znamenat zvýšení

maximálních úhrad hrazených zdravotními pojišť ovnami za ně které z dodávaného zboží oproti

jednotkové ceně vyč íslené v aktuálně platném ceníku zboží v Kč vč etně DPH, bude provedena

aktualizace platného ceníku zboží, a to tak, že cena hrazená kupujícícm za př íslušné zboží bude

navýšena na úroveň maximální úhrady stanovené v "Č íselníku VZP", avšak maximálně do výše
pů vodní jednotkové ceny (vyč íslené v Kč vč etně DPH) stanovené prodávajícím za př íslušné

zboží v jeho nabídce.



7. Nastane-Ii ně která ze skuteč ností rozhodných pro úpravu kupní ceny zboží, specifikovaného
shora v odst. 2. tohoto č lánku, provede kupující aktualizaci ceníku zboží, tj. provede úpravy

jednotkových cen zboží dotč ených změ nou "Č íselníku VZP" a návrh upraveného ceníku zboží

zašle k akceptaci/podpisu prodávajícímu, a to nejpozdě ji do 5. pracovního dne ode dne, kdy

vstoupí v platnost nové zně ní "Č íselníku VZP". Prodávající se zavazuje akceptovat/podepsat

upravený ceník zboží a vrátit jej zpě t kupujícímu v požadovaném poč tu vyhotovení, nejpozdě ji do

5 dnů od doruč ení návrhu upraveného ceníku zboží. Prodávající je oprávně n odmítnout

akceptaci/podpis upraveného ceníku zboží pouze tehdy, pokud aktualizace ceníku zboží nebude

odpovídat pravidlů m sjednaným v tomto č lánku smlouvy.

8. Aktualizované zně ní ceníku zboží nabývá platnosti vždy dnem následujícím po podpisu obě ma
smluvními stranami. K tomuto dni bude provedena výmě na př ílohyČ .2 této smlouvy.

Č lánek V.
Fakturač ní a platební podmínky

1. Prodávající má povinnost vystavit a doruč it kupujícímu daň ový doklad - fakturu do 10 pracovních

dnů od uskuteč ně ní dodávky, která je př edmě tem fakturace, nedohodnou-Ii se strany

v konkrétním př ípadě jinak.

2. Faktury prodávajícího musí formou a obsahem odpovídat zákonu o úč etnictví a zákonu o dani

z př idané hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daň ového dokladu dle§ 29 zákona Č .

235/2004 Sb., o dani z př idané hodnoty, v platném zně ní (dále jen zákon o DPH).

3. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 kalendář ních dnů ode dne doruč ení ř ádně vystavené

faktury kupujícímu.

4. Fakturace bude provádě na dle skuteč ně dodaného zboží. Kupující neposkytuje k úhradě kupní

ceny zálohy.

5. Faktura musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními př edpisy vždy
obsahovat:

a) č íslo každé objednávky,

b) identifikátor veř ejné zakázky (ev. Č .z Vě stníku veř ejných zakázek),

c) dů vod úč tování s odvoláním na smlouvu (č íslo, př íp. též datum uzavř ení smlouvy) a

d) kopii dodacího listu jako př ílohu, ledaže faktura plní souč asně funkci dodacího listu za
podmínek stanovených touto smlouvou.

6. V př ípadě , že faktura prodávajícího nebude mít náležitosti a př ílohy stanovené platnými právními

př edpisy nebo touto smlouvou, je kupující oprávně n fakturu zaslat ve lhů tě splatnosti zpě t
prodávajícímu s uvedením dů vodu jejího vrácení a lhů ta splatnosti se tím př erušuje. Lhů ta
splatnosti faktury poč íná bě žet znovu ode dne doruč ení opravené nebo nově vystavené faktury
kupujícímu.

7. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za objednané a ř ádně dodané zboží v

dohodnuté lhů tě splatnosti. Dnem úhrady je den př ipsání č ástky na úč et prodávajícího.

8. Platby budou probíhat výhradně v korunách č eských (CZK) a rovně ž veškeré cenové údaje

budou uvádě ny v této mě ně .

9. Prodávající je povinen uvést na daň ovém dokladu označ ení peně žního ústavu a č íslo bankovního
úč tu, který je zveř ejně n správcem daně a ve prospě ch kterého má být provedena platba. Kupující

provede kontrolu, zda prodávající je č i není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu
ustanovení § 106a zákona o DPH, a že č íslo bankovního úč tu prodávajícího uvedené na

s
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daň ovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveř ejně no správcem daně podle§ 96

zákona o DPH.

10. Kupující je oprávně n provést úhradu daň ového dokladu ve výši kupní ceny bez DPH a č ástku
rovnající se DPH poukázat př ímo na úč et správce daně podle§ 109a zákona o DPH v př ípadě ,
že

a) ke dni uskuteč ně ní zdanitelného plně ní bude v př íslušném systému správce daně prodávající
uveden jako nespolehlivý plátce, nebo

b) č íslo bankovního úč tu prodávajícího uvedené na daň ovém dokladu není zveř ejně no správcem

daně jako povinně registrovaný údaj.

Prodávající je povinen strpě t, bez uplatně ní jakýchkoliv finanč ních sankcí, odvedení DPH a

úhradu závazku kupujícím jen ve výši kupní ceny bez DPH, nastane-li ně která z uvedených
skuteč ností a dále je povinen nahradit kupujícímu př ípadnou škodu, která by mu v dů sledku

takové skuteč nosti vznikla.

11. Postoupení peně žitých pohledávek prodávajícího za kupujícím, vzniklých v souvislosti s touto

smlouvou, tř etí osobě je nepř ípustné bez př edchozího písemného souhlasu kupujícího.

Č lánek VI.

Odpově dnost za vady a záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží je prosté jakýchkoliv faktických č i

právních vad, je v souladu s touto smlouvou a s objednávkou, splň uje všechny požadavky
stanovené obecně závaznými právními př edpisy a př íslušnými normami, má vlastnosti

deklarované jeho výrobcem a je způ sobilé k použití pro úč el, k ně muž je výrobcem urč eno. Zboží

nesplň ující tyto podmínky se považuje za vadné.

2. Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku za jakost v délce rovnající se době

použitelnosti zboží (dále jen "záruč ní doba").

3. Reklamaci jakékoliv vady, vč etně vady spoč ívající v chybě jícím množství zboží, je kupující

povinen uplatnit u prodávajícího bez zbyteč ného odkladu poté, co mohl vadu př i dostateč né péč i
zjistit, nejpozdě ji však do konce záruč ní doby.

4. Reklamaci mů že kupující uplatnit písemně , prostř ednictvím elektronické pošty (e-mailem) na
adrese customerservice.cz@zimmerbiomet.com nebo prostř ednictvím služby pro vyř izování

reklamací na internetových stránkách prodávajícího. Pro dodržení záruč ní doby je rozhodující

datum podacího razítka u doporuč eného dopisu, datum odeslání elektronické pošty, jíž byla

reklamace uplatně na, nebo datum odeslání reklamace prostř ednictvím služby pro vyř izování

reklamací.

5. Reklamované zboží je prodávající povinen na své náklady v místě plně ní př evzít, př ípadně zajistit

jeho př evzetí jím pově ř enou osobou, a to bez zbyteč ného odkladu po uplatně ní reklamace.

6. V př ípadě reklamace vady zboží je prodávající povinen v souladu s dodacími podmínkami
stanovenými touto smlouvou nahradit reklamované zboží novým, př ípadně doplnit chybě jící

množství zboží (dále jen "vyř ízení reklamace"), a to nejpozdě ji do 2 dnů ode dne uplatně ní
reklamace; dny pracovního klidu se do této lhů ty nezapoč ítávají. V př ípadě , že reklamace je

oprávně ná, je vyř ízením reklamace uspokojeno právo kupujícího z vadného plně ní. Je-li

reklamace neoprávně ná, má prodávající nárok na zaplacení kupní ceny za zboží dodané podle

vě ty první na základě dodateč ně vystavené faktury. Oprávně nost reklamace je prodávající

povinen posoudit nejpozdě ji do 30 dnů od jejího uplatně ní, jinak platí, že reklamace je oprávně ná.

7. V př ípadě , že orgán státního dohledu nař ídí stažení zboží z trhu nebo z obě hu, je prodávající

povinen takové zboží odebrat na vlastní náklady od kupujícího zpě t a vrátit mu kupní cenu tohoto



zboží. Stejnou povinnost má prodávající v př ípadě , že v dů sledku rozhodnutí orgánu státního

dohledu o doč asném stažení zboží z trhu uplyne doba použitelnosti zboží nebo dojde k uplynutí

více než 6 mě síců nebo jedné tř etiny z této doby. Právo na náhradu škody způ sobené kupujícímu

tím není dotč eno.

Č lánek VII.

Sankce
1. V př ípadě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhů tě stanovené touto smlouvou je

prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši

a) 500,- Kč za každý započ atý den prodlení, nejdéle však za prvních pě t dnů prodlení, a

b) 0,05 % z kupní ceny zboží, s jehož dodáním se prodávající ocitl v prodlení, za každý

započ atý den prodlení, poč ínaje šestým dnem prodlení, až do ř ádného splně ní dodávky.

Stejnou povinnost má prodávající v př ípadě prodlení s vyř ízením reklamace ve lhů tě stanovené

touto smlouvou.

2. Ocitne-Ii se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny za ř ádně dodané zboží ve sjednané
lhů tě splatnosti, je prodávající oprávně n požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05%

z dlužné č ástky za každý započ atý den prodlení až do úplného zaplacení.

3. Právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje,

není ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotč eno.

Č lánek VIII.
Trvání smlouvy

1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti a úč innosti dnem jejího podpisu obě ma smluvními stranami

této smlouvy.

2. Tato kupní smlouva se uzavírá na dobu urč itou v délce 48 mě síců ode dne její úč innosti nebo do
vyč erpání kupní ceny uvedené v č I. IV. odst. 1 této smlouvy, a to v závislosti na tom, která

skuteč nost nastane dř íve.

3. Př ed uplynutím sjednané doby lze smlouvu ukonč it:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) výpově dí, nebo
c) odstoupením od smlouvy.

4. Kterákoliv smluvní strana má právo ukonč it smlouvu písemnou výpově dí i bez udání dů vodu.

Výpově dní doba č iní jeden mě síc a zač íná bě žet prvním dnem následujícího mě síce po doruč ení

výpově di druhé smluvní straně .

5. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy v př ípadě , že:

a) nastanou okolnosti, které smluvní strany nemohou ovlivnit a které zcela a po dobu delší než

90 dnů znemožní ně které ze smluvních stran plnit své závazky z této smlouvy (vyšší moc),

nebo
b) druhá smluvní strana porušila podstatným způ sobem své povinnosti z této smlouvy.

6. Kupující je oprávně n odstoupit od smlouvy v př ípadě , že:
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a) na majetek prodávajícího byl prohlášen konkurs,

b) prodávající vstoupil do likvidace,

c) prodávající je opakovaně bě hem posledních 2 mě síců v prodlení s dodáním zboží nebo

s vyř ízením reklamace,

d) kupující opakovaně bě hem posledních 2 mě síců oprávně ně reklamoval tutéž vadu dodaného
zboží,

e) prodávající požaduje za dodané zboží zaplacení vyšší kupní ceny než sjednané touto
smlouvou, nebo

f) č inností nebo neč inností prodávajícího vznikla kupujícímu škoda nebo její vznik hrozí nebo
bylo poškozeno dobré jméno kupujícího.

7. Prodávající je oprávně n odstoupit od smlouvy, ocitne-Ii se kupující v prodlení se zaplacením

kupní ceny za dodané zboží delším než 60 dnů .

8. Odstoupení od smlouvy nebo objednávky musí být uč ině no písemně a doruč eno druhé straně ,

př ič emž úč inky odstoupení nastávají dnem doruč ení písemného oznámení. Následky odstoupení

od smlouvy se ř ídí př íslušnými ustanoveními obč anského zákoníku.

IX.
Uveř ejně ní smlouvy v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv

k uveř ejně ní podle zákona č . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úč innosti ně kterých smluv,

uveř ejň ování tě chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném zně ní, splní

kupující, a to nejpozdě ji do 10 pracovních dnů od uzavř ení smlouvy. Prodávající se zavazuje

poskytnout kupujícímu za úč elem splně ní této povinnosti nezbytnou souč innost.

2. Obě smluvní strany berou na vě domí a souhlasí s tím, že kupující, v souladu s§ 3 odst. 1 zákona

o registru smluv, zneč itelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveř ejně ní ty informace,
které nelze poskytnout př i postupu podle př edpisů upravujících svobodný př ístup k informacím

(např . osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráně né právem k nehmotným
statků m), př ípadně též za podmínek§ 5 odst. 6 zákona o registru smluv vylouč í z uveř ejně ní

metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splň ující stanovená kritéria.

Kupující však není povinen zneč itelnit, resp. vylouč it z uveř ejně ní údaje, které již byly oprávně ně

zveř ejně ny, např . ve veř ejných rejstř ících apod.

3. S vě domím, že obchodní tajemství mohou tvoř it pouze skuteč nosti splň ující znaky definované

v § 504 obč anského zákoníku, a s ohledem na limity použití obchodního tajemství jako dů vodu
neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném př ístupu

k informacím, v platném zně ní, označ ují smluvní strany za své obchodní tajemství:

a) prodávající: žádná č ást smlouvy neobsahuje obchodní tajemství prodávajícího

b) kupující: žádná č ást smlouvy neobsahuje obchodní tajemství kupujícího.

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výč et č ástí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je
úplný.

4. Bude-Ii tř eba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveř ejně ní v registru smluv opravit
uveř ejně ním č ástí smlouvy nebo metadat, které byly pů vodně z uveř ejně ní vylouč eny z dů vodu

ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou
č ást smlouvy nebo metadata označ ila za své obchodní tajemství. Ke splně ní této povinnosti,

jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveř ejně né smlouvy nebo metadat postupem

dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou
souč innost.



x.
Závě reč ná ustanovení

1. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno platné pojiště ní odpově dnosti nejméně do vyse

20.000.000,- Kč , které se vztahuje na př ípadnou škodu způ sobenou kupujícímu př i plně ní

závazků z této smlouvy. Ově ř ená kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu tvoř í př ílohu

č . 3 této smlouvy.

2. Smluvní strany neodpovídají za neplně ní smluvních závazků , jestliže k ně mu došlo v dů sledku

vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimoř ádné okolnosti bránící

doč asně nebo trvale splně ní smluvních povinností, pokud nastaly po uzavř ení smlouvy nezávisle

na vů li povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou
odvráceny ani př i vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za

vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepř átelské vojenské akce, teroristické

útoky, povstání, obč anské nepokoje a př írodní katastrofy. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy

se nepovažují př ekážky, které nastaly v době , kdy povinná strana již byla v prodlení s plně ním

svých povinností, č i př ekážky vzniklé z hospodář ských pomě rů dané strany.

3. Je-Ii doruč ována písemnost na základě této smlouvy doporuč eným dopisem na poslední známou

adresu smluvní strany prostř ednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana

písemnost nepř evezme, má se za to, že písemnost byla doruč ena tř etím pracovním dnem po

př edání zásilky provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana nedozvě dě la. Za
poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy,
př ípadně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.

4. Není-Ii v této smlouvě dohodnuto jinak, ř ídí se vzájemné vztahy smluvních stran př íslušnými

ustanoveními platných právních př edpisů Č eské republiky, zejména ustanoveními obč anského
zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní

zvyklost př ednost př ed ustanoveními zákona, jež nemají donucující úč inky.

5. Př i plně ní této smlouvy smluvní strany na sebe př ebírají nebezpeč í změ ny okolností ve smyslu§
1765 odst. 2 obč anského zákoníku; ustanovení § 1766 obč anského zákoníku se nepoužije. Tím

není dotč eno výslovné ujednání smluvních stran o možnosti odstoupit od této smlouvy z dů vodu
vyšší moci.

6. Ukáže-Ii se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúč inné, nebude tím dotč ena

platnost a úč innost ostatních ustanovení, která lze od neplatného č i neúč inného ustanovení

oddě lit, ani platnost a úč innost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém př ípadě zavazují

nahradit neplatné nebo neúč inné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a úč inným,

které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení pů vodního.
Pokud by se v dů sledku změ ny právní úpravy ně které ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s

č eským právním ř ádem a př edmě tný rozpor by pů sobil neplatnost smlouvy jako takové, bude
smlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se
bude v této záležitosti ř ídit obecně závaznými právními př edpisy, dokud smluvní strany dotč ené
ustanovení nenahradí postupem podle vě ty druhé.

7. V př ípadě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného
ř ešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány vě cně a místně př íslušnými soudy Č eské
republiky.

8. Tuto smlouvu lze mě nit a doplň ovat pouze písemnými dodatky podepsanými obě ma smluvními
stranami a č íslovanými vzestupnou, nepř erušovanou č íselnou ř adou.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a úč innosti dnem jejího podpisu obě ma smluvními stranami.

10. Smlouva je vyhotovena ve č tyř ech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
dvou.
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11. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely
svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož
připojují vlastnoruční podpisy.

12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace zboží 

Příloha č. 2: Ceník zboží 

Příloha č. 3: Ověřená kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu (bude přiloženo pouze 

ke smlouvě s vybraným účastníkem) 

V Olomouci dne ... .............. 2018 

za kupujícího 20. 02. 2018

ředitel 

Vojenské nemocnice Olomouc 

V Praze dne 16. 2. 2018 

za prodávajícího 

Ing. Rostislav Hartman 

jednatel 

Zimmer Czech, s.r.o. 
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Př íloha č .1 - Specifikace zboží

Specifikace jednotlivých položek:

1. Totální náhrada kolenního kloubu navigace, individuální šablony

Dokumenty od výrobce prokazující jednotlivé parametry výrobků
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TEP kolenního kloubu - speciál

1 Totální náhrada kolenního kloubu - navigace, individuální šablony

Požadavek: Innex

Ucelený modulární systém primární náhrady kolenního kloubu s možností kombinací

jednotlivých velikostí

femorálních a tibiálních komponent v maximálním rozsahu ano

Anatomický tvar femorální a př ípadně i tibiální komponenty ( pravá a levá) zajišť ující

správné vedení

pately s možností př ípadné implantace umě lé patelární náhrady ano

Dostateč né spektrum velikostí femorálních ( minimálně 6) a tibiálních komponent ( minimálně 7)I

výšky PE insertů min 10-17.5 ano

Varianta se zachováním i bez zachování ZZV ano

Fixní nebo mobilní varianta tibiální komponenty ano

možnost př ipojení tibiálních dř íků i u primární varianty ano

Femorální komponenta cementovaná i necementovaná ano

Kompletní návaznost revizního systému na primoimplantač ní systém ano

možnost rů zných offsetů u revizních dř íků ano
doloženo

Klinické zkušenosti klinickou stud
př ežití po 5

letech 100%
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Innex® Gender Solutlons'" Primary Knee System MIS

Prostheses with Mobile Bearings

/
)

-..-.

Innex Type CR

./

.I

-
I

Innex Type UCOR

Mobile bearing (Cruciate Retaining)

For preservation of the posterior cruciate

Iigament

I
..2

MobHe bearing (Ultra-Congruent Dnly Rotating)

For resection of the posterior cruciate ligament

Suitable for:

• Osteoarthritis with sufficient posterior

cruciate Iigament

• MHd ar passively correctable varus ar

valgus deformity

• MHd to moderate extension deficit

• Sufficient Iigament stability

Suitable for:

• Osteoarthritis with insufficient posterior

cruciate Iigament and chranic polyarthritis

• Partial contracture with moderate varus or

valgus deformity

• Moderate to severe extension deficit

• Sufficient collateralligament stability



Innex® Gender Solutions' Primary Knee System MIS

Prostheses with Fixed Bearings

I

Innex Type FIXCR Innex Type FIXUC

Fixed bearing (Cruciate Retaining)

For preservation of the posterior

cruciate ligament

Fixed bearing (Ultra-Congruent)

For resection of the posterior cruciate

ligament

Suitable for:

• Osteoarthritis with sufficient posterior

cruciate ligament

• Mild or passively correctable varus or

valgus deformitiy

• Mild to moderate extension deficit

• Sufficient ligament stability

• Increased dislocation risk of the

mobile bearing due to residual

ligament imbalance

Suitable for:

• Osteoarthritis with insufficient

posterior cruciate ligament and

chranic polyarthritis

• Partial contracture with moderate

varus or valgus deformity

• Moderate to severe extension deficit

• Sufficient collateralligament stability

• Increased dislocation risk of the

mobile bearing due to residual

ligament imbalance



Innex® Gender Solutlons' Primary Knee System MIS

Minimally Invasive Total
Knee Replacement

Zimmer MIS Midvastus Arthrotomy

Introduction MIS

At present, there is no consensus on the

definition of a minimally invasive total

knee replacement. Various parameters

can be considered. These include skin

incision length, the extent of transection

of the tendons and muscles of the

extensor apparatus and the joint capsule

as well as the amount of bone resection

and pateUa manipulation. Although it

is an important factor for patients, skin

incision length should not be the only

criterium defining a minimally invasive

surgery. Skin incision length varies

considerably with knee position. To

achieve less pain and a rapid recovery

in minimally invasive total knee replace-

ment, it is essential to keep trauma to

the extensor mechanism to a minimum.

The goal in minimally invasive surgery

is to limit the surgical dissection without

compromising knee replacement.

Zimmer MIS Subvastus Arthrotomy

The subvastus approach for minimally

invasive total knee replacement pre-

serves the integrity of the vastus medialis

and its tendon. The patella is lateralized

but not everted and surface resection

is not mandatory for adequate exposure.

The approach allows for direct anterior

access to the knee facilitating soft tissue

balancing. Contrary to existing proce-

dures, the tibia is cut first and all subse-

quent bone cuts are referenced to soft

tissue tension.

Zimmer MIS Medial Parapatellar Arthrotomy
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FIXCR (Cruciate Retaining) when retaining the posterior cruciate ligament
FIXUC (Ultra-Congruent) when resecting the posterior cruciate ligament
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Př íloha č .2 - Ceník zboží

1. Totální náhrada kolenního kloubu navigace, individuální šablony - př edpokládaný

odbě r 9 ks/rok, 36 ks/4roky

Sestava celkem v Kč bez DPH 14320,00 16468,00

Celkem za 1 rok v Kč bez DPH 128880,00 148212,00

Celkem za 4 roky v Kč bez DPH 515520,00 592848,00
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[$] !!:!JENSKA NEMOCNICE
Vojenská fakul!n! nemocnice Praha

Katalogové Kód
Cena za

DPH
Cena za

Jednotlivé velikosti Obchodní označ ení kus bez kus vč etně
č íslo VZP

DPH
v%

DPH

1. Totální náhrada kolenního kloubu navigace, individuální šablony - př edpokládaný odbě r 9ks/rok, 36 kS/4roky

Femur CR Pravý vel. 5 01.02001.001 77712 INNEX FEM. COMP. CR5 CEM. R. 7370,00 15 8475,50

Femur CR Pravý vel. 5+ 01.02001.002 77712 INNEX FEM. COMP. CR5+ CEM. R. 7370,00 15 8475,50

Femur CR Pravý vel. M 01.02001.003 77712 INNEX FEM. COMP. CR M CEM. R. 7370,00 15 8475,50

Femur CR Pravý vel. M+ 01.02001.004 77712 INNEX FEM. COMP. CR M+ CEM. R. 7370,00 15 8475,50

Femur CR Pravý vel. L 01.02001.005 77712 INNEX FEM. COMP. CR L CEM. R. 7370,00 15 8475,50

FemurCR Pravý vel. L+ 01.02001.006 77712 INNEX FEM. COMP. CR L+ CEM. R. 7370,00 15 8475,50

Femur CR Levý vel. 5 01.02001.007 77712 INNEX FEM. COMP. CR5 CEM. L. 7370,00 15 8475,50

Femur CR Levý vel. 5+ 01.02001.008 77712 INNEX FEM. COMP. CR5+ CEM. L. 7370,00 15 8475,50

Femur CR Levý vel. M 01.02001.009 77712 INNEX FEM. COMP. CR M CEM. L. 7370,00 15 8475,50

Femur CR Levý vel. M+ 01.02001.010 77712 INNEX FEM. COMP. CR M+ CEM. L. 7370,00 15 8475,50

Femur CR Levý vel. L 01.02001.011 77712 INNEX FEM. COMP. CR L CEM. L. 7370,00 15 8475,50

Femur CR Levý vel. L+ 01.02001.012 77712 INNEX FEM. COMP. CR L+ CEM. L. 7370,00 15 8475,50

Tibie Fixní vel. 15 01.02001.111 77723 INNEX TIB.MET.BACK FIX 15 CEM 4970,00 15 5715,50

Tibie Fixní vel. 25 01.02001.112 77723 INNEX TIB.MET.BACK FIX 25 CEM 4970,00 15 5715,50

Tibie Fixní vel. 35 01.02001.113 77723 INNEX TIB.MET.BACK FIX 35 CEM 4970,00 15 5715,50

Tibie Fixní vel. 2M 01.02001.115 77723 INNEX TIB.MET.BACK FIX 2M CEM 4970,00 15 5715,50

Tibie Fixní vel. 3M 01.02001.116 77723 INNEX TIB.MET.BACK FIX 3M CEM 4970,00 15 5715,50

Tibie Fixní vel. 4M 01.02001.117 77723 INNEX TIB.MET.BACK FIX 4M CEM 4970,00 15 5715,50

Tibie Fixní vel. 5M 01.02001.118 77723 INNEX TIB.MET.BACK FIX 5M CEM 4970,00 15 5715,50

Tibie Fixní vel. 4L 01.02001.120 77723 INNEX TIB.MET.BACK FIX 4L CEM 4970,00 15 5715,50

Tibie Fixní vel. 5L 01.02001.121 77723 INNEX TIB.MET.BACK FIX 5L CEM 4970,00 15 5715,50

Tibie Fixní vel. 6L 01.02001.122 77723 INNEX TIB.MET.BACK FIX 6L CEM 4970,00 15 5715,50
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[$] !!:!JENSKA NEMOCNICE
Vojenská fakultnl nemocnice Praha

Tibie Fixní vel. 7L 01.02001.123 77723 INNEX TIB.MET.BACK FIX 7L CEM 4970,00 15 5715,50

Vložka CRvel. S tl.l0 01.02001.227 77719 INNEX TIBIAL INSERTFIXCR5/10 1980,00 15 2277,00

Vložka CRvel. S t1.12.5 01.02001.228 77719 INNEX TIB INSERTFIXCR5/12.5 1980,00 15 2277,00

Vložka CRvel. S tl.15 01.02001.229 77719 INNEX TIBIAL INSERTFIXCR5/15 1980,00 15 2277,00

Vložka CRvel. M tl.l0 01.02001.231 77719 INNEX TIBIAL INSERTFIXCRM/l0 1980,00 15 2277,00

Vložka CRvel. M t1.12.5 01.02001.232 77719 INNEX TIB INSERTFIXCRM/12.5 1980,00 15 2277,00

Vložka CRvel. M tl.15 01.02001.233 77719 INNEX TIBIAL INSERTFIXCRM/15 1980,00 15 2277,00

Vložka CRvel. L tl.l0 01.02001.235 77719 INNEX TIBIAL INSERTFIXCRL/l0 1980,00 15 2277,00

Vložka CRvel. L t1.12.5 01.02001.236 77719 INNEX TIB INSERTFIXCRL/12.5 1980,00 15 2277,00

Vložka CRvel. L tl.15 01.02001.237 77719 INNEX TIBIAL INSERTFIXCRL/15 1980,00 15 2277,00

Vložka UC vel. S tl.l0 01.02001.370 77720 INNEX TIB INSERTFIXUC5/10 1980,00 15 2277,00

Vložka UC vel. S t1.12.5 01.02001.371 77720 INNEX TIB INSERTFIXUC5/12.5 1980,00 15 2277,00

Vložka UC vel. S tl.15 01.02001.372 77720 INNEX TIB INSERTFIXUC5/15 1980,00 15 2277,00

Vložka UC vel. S t1.17.5 01.02001.373 77720 INNEX TIB INSERTFIXUC5/17.5 1980,00 15 2277,00

Vložka UC vel. M tl.l0 01.02001.374 77720 INNEX TIB INSERTFIXUC M/l0 1980,00 15 2277,00

Vložka UC vel. M t1.12.5 01.02001.375 77720 INNEX TIB INSERTFIXUC M/12.5 1980,00 15 2277,00

Vložka UC vel. M tl.15 01.02001.376 77720 INNEX TIB INSERTFIXUC M/15 1980,00 15 2277,00

Vložka UC vel. M t1.17.5 01.02001.377 77720 INNEX TIB INSERTFIXUC M/17.5 1980,00 15 2277,00

Vložka UC vel. L tl.10 01.02001.378 77720 INNEX TIB INSERTFIXUC L/l0 1980,00 15 2277,00

Vložka UC vel. L t1.12.5 01.02001.379 77720 INNEX TIB INSERTFIXUC L/12.5 1980,00 15 2277,00

Vložka UC vel. L tl.15 01.02001.380 77720 INNEX TIB INSERTFIXUC L/15 1980,00 15 2277,00

Vložka UC vel. L t1.17.5 01.02001.381 77720 INNEX TIB INSERTFIXUC L/17.5 1980,00 15 2277,00

Sestava celkem 14320,00 16468,00

Celkem za 1 rok 128880,00 148212,00

Celkem za 4 roky 515520,00 592848,00
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Pojistná smlouva

Č íslo:CZCANA16680 - 117

CHUSS

Pojiště ní odpově dnosti vč etně odpově dnosti za újmu

způ sobenou vadou výrobku

Chubb European Group Limited,

se sídlem Londýn, místo podnikání Chubb Building, 100 Leadenhall Street, London EC3A
3BP, Spojené království, provozující č innost v Č eské republice prostř ednictvím odště pného
závodu zahranič ní právnické osobyChubb European Group Limited, organizač ní
složka,se sídlem Praha 8, Pobř ežní 620/3, PSČ 186 00, IČ 27893723, zapsaná v obchodním
rejstř íku vedeném Mě stským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233

zastoupen Erikem Macalíkem, vedoucím odště pného závodu

dále jen "pojistitel" na straně jedné

Zimmer Czech, s.r.0.

se sídlem Praha 4, Na Vítě zné pláni 1719/4, PSČ 140 00, IČ 25107976, zapsaná v obchodním
rejstř íku vedeném Mě stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50253

zastoupen

dále jen "pojistník" na straně druhé

tímto uzavírají pojistnou smlouvu. Pojistitel se zavazuje v př ípadě vzniku pojistné události
vymezené touto pojistnou smlouvou poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plně ní a
pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

Pojistník akceptuje návrh této pojistné smlouvy v plném rozsahu, tzn. př ijetí tohoto návrhu s
odchylkou nebo dodatkem (vč etně odchylky nebo dodatku nepodstatného) je podle pojistných
podmínek vylouč eno a za akceptaci této pojistné smlouvy se tedy nepovažuje. Za akceptaci této
pojistné smlouvy se dále nepovažuje ústní oznámení o př ijetí jejího návrhu anebo chování ve
shodě s nabídkou bez její písemné akceptace s následující výjimkou. Za př ijetí návrhu této
pojistné smlouvy pojistníkem se však považuje vč asné zaplacení pojistného podle§ 2759 odst.
1 obč anského zákoníku.

Na právní vztahy mezi pojistítelem a pojistníkem se nepoužijí ustanovení§ 1799 a § 1800
obč anského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způ sobem.

Pojiště ní je sjednáno prostř ednictvím a na základě informací poskytnutých pojišť ovacím
zprostř edkovatelemMARSH, s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 13000,

IČ 45306541, zapsaná v obchodním rejstř íku vedeném Mě stským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 7847.
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r------------ -------------,... _.-.-_.---
Pojiště ný (firma/název, sídlo, IČ ) I Zimmer Czech, s.r.o.,se sídlem Praha4, Na Vítě zné pláni1719/4,

I PSČ140 00, IČ 25107976

f--P-o-d-n-ik-a-te-I-s'k-á-č -in-n-ost~ojiště ného 1 dle Výpisu z Obchodního rejstř íku, který je ;;ved_e_n_v_p_ř _íl_o_z_e--l

Územní rozsah pojiště ní I Evropa
Volba "Claims Made;;---- -- ---------i-I-N-e-s-'je'-d-n-á-v-á-se--

Datum a č as vzniku pojiště ní

Pojistná doba

01.10.20170:00
--------~---- -------

01.10.2017 - 30.09.2018

i US$ 1.000.000 za jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události
! za pojistnou dobu

--------- ------.--+ -----.-------------1

:::~~::::: ::::~:::::::::: neb;--' ---'--+I-~:~ie~:::::-------._-.-----------_...-_.--_.-._,--,-----~
propachtovaném majetku

Sub-limit: Škoda na osobním majetku I Do výše limitu
zamě stnanců , č lenů orgánů a návště vníkůI
pojiště ného I
Sub-limit: Ochrana osobních údajů --- --I-N-e-Sj-e-d-n-áv-a-'-se--"---

Limit pojistného plně ní

Snb-limit: Náklady na obranu v trestním ř ízeníI Nesjednává se =1
Sub-lirnit: Osobní odpově dnost př i zahranič níI Nesjednává se
cestě ~ .. _ . _

Sub-limit: Povinnost k náhradě újmy prodejců : Nesjednává se

Sub-limit: Regresní nároky zdravotních Do výše limitu I
pojišť oven ve vztahu k zamě stnanců m

Sub-limit: Stažení výrobku z trhu Nesjednává se

I Nesjednává se

!
---l~N-e-~-e-d-n-áv-a-'-se------'----

r---------------------+!----------- ---------------i Nesjednává se

'---"', Nesjednává se
I

Snb-limit: Škody v dů sledku zneč iště ní
životního prostř edí

Sub-limit: Č istá finanč ní škoda

Sub-limit: Montáž a demontáž
f------------------ '-------"

___ LUS$O

I US$ 2·931 splatné centrálně

I Jednorázové pojistné

Sub-limit: Př evzaté vě ci

Spoluúč ast_._-_.._-----_.__._- ,,_.-

Pojistné
1------------------.

Druh pojistného

Souč ástí této pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky Pojiště ní odpově dnosti verze6/2015. Tyto podmínky mají př ednost př ed
zákonnými ustanoveními, od kterých se lze odchýlit. V př ípadě rozporu mezi touto pojistnou smlouvou a uvedenými pojistnými
podmínkami mají př ednost ustanovení této pojistné smlouvy.

Závě reč ná ujednání
Pojmy použité v této pojistné smlouvě mají stejný význam jako pojmy definované v pojistných podmínkách.

Pojistník stvrzuje, že byl př ed uzavř ením této pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami a mě l je i text této pojistné
smlouvy možnost prostudovat, rozumí jim a souhlasí s nimi.
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V Praze, dne 06.10.2017 

pojistitel: Chubb European Group Llmited, organizační složka 

VPraze,dneff„Jo, 2o (r
pojistník: Zimmer Czech, s.r.o. 

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 
1. Dodatky k pojistným podmínkám
2. Podmínky Pojištění odpovědnosti
3. Výpis pojistníka z obchodního rejstříku

Chubb. Insured� 

Chubb European Group Limíted, organizační složka, se sldlem Pobl'ežnf 620/3, 186 oo Praha 8, ide ntifikačnf číslo 278 93 723, iapsaná v obchodním rejst!iku vedeném 
Městským soudem v Praze, odd.11 A, vložka 57233, odštěpný závod whraničnf právnické osoby Chubb European Group Limíted, se sídlem Cbubb Building, 100 Leadenhall 
Street, Londýn EC3A 3BP, Velká Británie, registrační číslo 01112892, oprávněné k podnikání a regulované Prudential Regulation Authority a Financial Conduct Authority ve 
Velké Británii. Orgánem dohledu pro výkon činnosti v české republice je Česká národní banka; tato regulace mdže být odlišná od práva Velké Británie. 
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