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Dnešního dne uzavřeli: 
 
Prodávající: Jméno:  MR-Diagnostic s.r.o.  

Sídlo:   Praha, Pod Višňovkou 1662/21, PSČ 140 00    
    IČO: 25245791 DIČ: CZ25245791  
obchodní rejstřík:  Městský soud v Praze; oddíl C, vložka 93033  

  zastoupená:   Radkem Černým  
bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., 

  číslo účtu:   610208001/5500  
 

a 
 

Kupující: Jméno:  Fakultní nemocnice Plzeň 
Sídlo:   Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň  

IČO:  00669806 DIČ:  CZ00669806 
  zastoupená:    MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem 
  bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
  číslo účtu:   117047603/0300 

 
tuto 

 

Kupní smlouvu č. 0814-16-04-OTO 
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
 

I. Předmět plnění 
Předmětem této smlouvy je dodání zboží Přístroj pro měření vydechnutého NO – Niox 
Vero blíže specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy (nabídka, objednávka), a to včetně 
uvedení do provozu a provedení instruktáže obsluhy.  
 
Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží kupujícímu prodává a 
kupující touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží od prodávajícího kupuje.  

 
II. Kupní cena a způsob placení  

Kupní cena za zboží je stanovena dohodou smluvních stran ve výši – 153 757,85 -- Kč bez 
DPH.  
Kupní cena s DPH činí částku -- 186 047 -- Kč. (Kupní cena pro jednotlivé položky je blíže 
specifikována v příloze č. 1 této smlouvy.) 
 
Kupní cena dle předchozího odstavce zahrnuje cenu zboží včetně příslušenství, náklady na 
dopravu do místa dodání, pojištění přepravy, proclení zboží, uvedení do provozu, měřící a 
revizní činnosti a provedení instruktáže obsluhy ZP. 
 
Kupující není povinen poskytnout prodávajícímu zálohu na kupní cenu.  
 
Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po převzetí zboží. Kupující se zavazuje 
uhradit kupní cenu za zboží na účet prodávajícího v den splatnosti. Splatnost faktury bude 
prodávajícím stanovena na 30 dnů ode dne vystavení faktury. Za uhrazení kupní ceny 
se považuje den připsání finanční částky představující kupní cenu na účet prodávajícího. 
 
Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové 
údaje nebo neobsahuje některou ze zákonem předepsaných náležitostí.  
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V případě, že zboží bude převzato s vadami, není kupující do doby, než prodávající vady 
odstraní povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a neocitá se tak v prodlení.  
 

III. Dodání zboží  
Předávající je povinen vyzvat kupujícího k převzetí předmětu plnění nejméně 3 pracovní dny 
před dodáním zboží. Kontaktní osobou za kupujícího je Ing. Miloš Hostek, ved. OTO, tel. 
603 180 789.  
 
Prodávající se zavazuje dodat a instalovat zboží do 60 dnů po uzavření této smlouvy do 
prostor kupujícího na adrese Plzeň, alej Svobody 80, ÚIA amb. 
 
Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud bude prodávající v prodlení 
s předáním předmětu díla po dobu delší než 60 dnů.  
 
Prodávající zajistí uvedení zařízení do provozu v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o 
zdravotnických prostředcích a provede zkušební provoz.  
 
Prodávající provede instruktáž obsluhy z řad obsluhy kupujícího. Součástí dodávky bude i 
instruktáž a certifikát pracovníků FN Plzeň k provádění instruktáže obsluhy ZP ( §61 odst.2 
Zk.268/2014 Sb.).Instruktáž obsluhy musí být provedena v souladu s požadavky dle zákona 
č.268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce. Účastníci instruktáže dosáhnou kvalifikace pro provádění instruktáže dalších 
pracovníků kupujícího. O tom vydá prodávající prohlášení, ve znění: „Účastníci instruktáže 
jsou schopni používat zdravotnický prostředek v souladu s návodem použití výrobce a 
mohou provádět instruktáž u dalších osob o zacházení se zdravotnickým prostředkem 
a jeho používání ve smyslu zákona č.: 268/2014 Sb. v platném znění.“ 
 
Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí 
a k užívání zboží, a to zejména:  

- platné prohlášení o shodě, vydané dle legislativy evropské či národní notifikovanou 
osobou  

- seznam a certifikáty osob provádějící instruktáž dle §61 odst.2 Zk.268/2014 Sb za 
stranu prodávajícího 

- osvědčení, certifikáty a atesty, které jsou vydávány dle zvláštních předpisů pro 
jednotlivé druhy výrobků k tomu oprávněnými osobami  

- návod k obsluze a uživatelskou dokumentaci v českém jazyce 
Doklady, prokazující kvalitativní technické vlastnosti výrobků, musí být platné v okamžiku jejich 
uvedení do provozu a předání kupujícímu. 

 
O průběhu a výsledku předání a převzetí zboží sepíší smluvní strany předávací protokol, 
který bude obsahovat specifikaci zboží, místo a datum předání zboží. Přílohou předávacího 
protokolu, jsou-li nutné, budou protokoly zkušební, měřící, cejchovací, revizní a protokol o 
instruktáži obsluhy, příp. další protokoly prokazující:  

- způsobilost zařízení k použití za účelem uvedeným v prohlášení o shodě, návodech 
k použití a jiné uživatelské dokumentaci, a to v rámci legislativních podmínek země 
kupujícího 

- způsobilost obsluhy zařízení  
Podpisem předávacího protokolu ujišťuje prodávající, že: 
„Zařízení splňuje výrobcem uváděné parametry, je plně funkční a bezpečné pro použití při 
poskytování zdravotní péče pracovníky kupujícího.“  

 
Kupující je oprávněn odmítnout zboží převzít, bude-li se na něm či jeho části vyskytovat 
v okamžiku předání vada. Kupující je též oprávněn odmítnout převzetí zboží v případě, že 
nebyly splněny všechny povinnosti prodávajícího dle tohoto článku nebo v případě, že 
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zkušební provoz neproběhl bez závad. Zboží se považuje za dodané a závazek 
prodávajícího dodat zboží je splněn okamžikem převzetí zboží kupujícím bez vad.  
 
Převezme-li kupující zboží s vadami, uvedenými v předávacím protokolu, je prodávající 
povinen vady zboží neprodleně odstranit.  
 
Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy dnem předání zboží. 
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem předání zboží, uvedeným 
v předávacím protokolu.  
 

IV. Odpovědnost za vady, záruka 
Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží v množství a kvalitě odpovídající této 
smlouvě a účelu dodávek, právním předpisům a příslušným technickým normám. 
 
Vadou, která má za následek porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí neúplnost 
dodávek, nefunkčnost zařízení nebo jeho části, právní vady nebo neplnění výrobcem nebo 
prodávajícím proklamované hodnoty technických parametrů zařízení. 
 
Nároky z vad zboží se řídí ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.  
 
Prodávající poskytuje ve smyslu ust. § 2113 občanského zákoníku kupujícímu záruku za 
jakost zboží po dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního převzetí 
zboží.  
 
V rámci záruční doby bude servis a revize dle hlava IX zákona č.268/2014 Sb. a případných 
povinně měnitelných náhradních dílů prováděny zdarma.  
 
Prodávající je povinen v záruční době odstranit závady na zboží bez zbytečného prodlení, u 
zařízení s nástupem na opravu do 72 hodin od nahlášení závady kupujícím. Do této doby se 
započítávají jen pracovní dny. 
 

V. Sankce 
Pro případ prodlení prodávajícího s předáním zboží sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 0,01% z hodnoty plnění za každý den trvání prodlení. 
 
Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z 
prodlení ve výši 0,01% z neuhrazené části kupní ceny za každý den trvání prodlení. 
 
Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva oprávněné strany 
doručena straně povinné.  
 

VI. Závěrečná ustanovení 
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1, vymezující předmět a rozsah plnění a cenu 
jednotlivých položek plnění. 
  
Prodávající podpisem smlouvy souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu 
(podmínky smlouvy, podmínky servisní smlouvy vážící se na předmět plnění, atd.). 
 
Pohledávky z této smlouvy může prodávající převést na jinou osobu jen s předchozím 
souhlasem kupujícího.  
 
Prodávající a jeho zaměstnanci se zavazují k zajištění ochrany informací, citlivých dat 
a osobních údajů kupujícího nebo jeho pacientů, se kterými při plnění této smlouvy přijde do 
styku. Prodávající se zavazuje k zabezpečení mlčenlivosti všech jeho zaměstnanců o těchto 
údajích i o dalších bezpečnostních opatřeních, vedoucí k ochraně těchto údajů, aby zabránili 
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jakémukoli zneužití dat a osobních údajů. Smluvní strany se zavazují k dodržení veškerých 
ujednání tohoto článku smlouvy i po ukončení účinnosti tohoto smluvního vztahu. Tento 
závazek o mlčenlivosti podléhá požadavkům zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění,   zákona  č. 372/2011  Sb., zákon o zdravotních službách, zákona 
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách  a vyhlášky č. 98/2012 Sb., 
o zdravotnické dokumentaci. 
 
Tato smlouva může být měněna nebo doplněna jen v písemné formě číslovaných dodatků. 
 
Tato smlouva, včetně příloh je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom. 
 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
 
 
 
 
 
V Praze dne: 11.7.2016                    .  V Plzni, dne: ...................................  

 
 
 
 
 
 

 ..........................................................   ........................................................  
     

            Radek Černý                               MUDr. Václav Šimánek, Ph.D 
      jednatel       ředitel FN Plzeň 

za prodávajícího      za kupujícího 



Dodavatel:

MR Diagnostic s.r.o.

Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13
30100 Plzeň

NABÍDKA č. 15NA0982

Nabídka č.: 15NA0982

Datum zápisu: 09.05.2016

305 99 Plzeň
tř. Dr. Edvarda Beneše 13
Fakultní nemocnice Plzeň, Alergologie 

Konečný příjemce:

DIČ: CZ00669806

Odběratel: 00669806IČ:

Platno do: 30.09.2016

Telefon: 00420245005648
Fax: 00420226015394
E-mail: cerna@mr-diagnostic.cz
www.mr-diagnostic.cz

DIČ: CZ25245791
IČ: 25245791

MR Diagnostic s.r.o.
Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha

Česká republika

Tel.:

Analyzátor vydechnutého NO;
NIOX VERO + Test Kit 1000

Označení dodávky J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč CelkemMnožství

12-1100:NIOX VERO Starter Kit, 
Přístroj pro měření vydechnutého 
NO (pro 15.000 měření) - 
životnost 5 let

ks 21% 6 942,15 40 000,0033 057,8533 057,851

BCH Panel:Opce Software 
BlueCherry Panel, software pro 
Bluetooth spojení s PC, motivační
software k měření FeNO, 
databáze pacientů

ks 21% 4 599,00 26 499,0021 900,0021 900,001

12-1900x:NIOX VERO Test Kit 
100x, Senzor vč. příslušného 
počtu filtrů (pro 100 měření) - 
životnost 12 měsíců

ks 5,00% 21% 20 748,00 119 548,0098 800,0010 400,0010

Součet položek 186 047,00153 757,85 32 289,15
CELKEM K ÚHRADĚ 186 047,00

Vystavil: 

Ekonomický a informační systém POHODA 



NIOX VERO

Analyzátor exhalovaného NO

Aerocrine AB

Popis

NIOX VERO je jedinečným zařízením pro vyhodnocení
zánětu dýchacích cest u pacientů s respiračními problémy,
jako je například astma. NIOX VERO měří frakčně
exhalovaný oxid dusnatý (FeNO) a je výsledkem dalšího
vývoje NIOX MINO. Ten se stal nejpoužívanějším zařízením
pro měření zánětu dýchacích cest v klinické praxi a
klinických studiích po celém světě. NIOX je zlatým
standardem pro měření exhalovaného NO, které podporuje
Evropská respirační společnost (ERS) a Americká hrudní
společnost (ATS).

Neinvazivní, snadný a rychlý způsob monitorování
eozinofilního zánětu dýchacích cest pacientů trpících
astmatem. Jediný přístroj pro měření exhalovaného NO,
který nepotřebuje kalibraci ani pravidelný servis. Metoda
měření je navrhnuta tak, aby byla bezpečná a jednoduchá, a
to jak pro děti, tak i pro dospělé. Validní výsledek měření je
získáván striktním dodržováním ATS/ERS kritérií
přístrojem, tak i samotnou kvalitou NIOX VERO.

Software

NIOX® Patient - motivační software k měření FeNO včetně
databáze pacientu, obsahuje v neposlední řadě trendovou
analýzu naměřených hodnot pacienta.
NIOX® Panel – motivační software který je vhodný pro děti
i   dospělé.

• rychlé poskytnutí výsledků (analýza < 1 minuta)

• bez nutnosti kalibrace a pravidelného servisu

• delší doba životnosti (5 let nebo 1 5 000 měření)

• dodržování ATS/ERS kritérií přístrojem

• provoz i na baterie

• možnost použití s PC i samostatně

Určení

NIOX VERO slouží převážně pro detekci alergického zánětu
v  dýchacích cestách pacientů s astmatem (řízené Th2
buňkami), jeho následnou monitorací a v neposlední řadě
k  zjišťování účinnosti léčby.

Pravidelné vyšetření FeNO pomáhá:

• odhalit, zda je pro pacienta vhodná léčba inhalačními
kortikosteroidy (IKS)

• optimalizovat dávky IKS a snížit počet exacerbací
až o 50 %

• detekovat nedodržování léčby IKS pacientem

NIOX Patient

www.mr-diagnostic.cz

Výhody

http://www.mr-diagnostic.cz/


MR Diagnostic s. r. o.
Pod Višňovkou 1 662/21

1 40 00 Praha 4
Česká republika

info@mr-d iagnostic.cz

+420 245 005 648

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-d iagnostic.cz

+421 (0)2 20 633 367

Technická data

rozměry (v x š x h) 1 45 mm x 1 85 mm x 41 mm
hmotnost 1 kg

FeNO

rozsah měření 5 - 300 ppb

doba výdechu pacienta 1 0 sekund

doba vyhodnocení < 1 min

přesnost ± 5 ppb nebo max. 1 0 %
životnost 5 let nebo 1 5 000 měření

Typy produktů

NIOX VERO Starter Kit (přístroj pro měření exhalovaného NO - 1 5 000 měření nebo expirace 5 let)

Objednací kód

1 2-1 1 00

Volitelné příslušenství
(není součástí balení)

NIOX VERO TEST KIT 1 00 (1 00 měření + 1 00 filtrů, životnost 1 2 měsíců) 1 2-1 81 0

NIOX VERO TEST KIT 300 (300 měření + 300 filtrů, životnost 1 2 měsíců) 1 2-1 830

NIOX VERO TEST KIT 500 (500 měření + 500 filtrů, životnost 1 2 měsíců) 1 2-1 850

NIOX VERO TEST KIT 1 000 (1 000 měření + 1 000 filtrů, životnost 1 2 měsíců) 1 2-1 900

Senzor
IVD

Zobrazení výsledku vyšetřeníI lustrace postupu vyšetření Vizuální motivace na PC

Společnost MR Diagnostic s. r. o. si vyhrazu je právo na tiskové chyby a změny uvedených údajů .
Vyobrazení produktu je pouze ilustrativní a může se měnit d le požadovaných opcí.

http://www.mr-diagnostic.cz/

