
K U P N Í    S M L O U V A č. 2/2023 

uzavřená po dohodě podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
Čl. I 

Smluvní strany 

Kupující:  Poliklinika Prahy 7 
Sídlo:   Františka Křížka 683/22, Praha 7, 170 00 
Zastoupená:  doc. MUDr. Eduardem Kučerou, ředitelem 
IČ:   44797362 
DIČ:    

 (dále jen kupující)   

Prodávající:  
Sídlo:   
Zastoupený:   
IČ:    
DIČ:   
Bankovní spojení: 
Č.účtu :   
Spisová značka:      

(dále prodávající)  

Čl. II 
Předmět plnění  

1. Předmětem plnění kupní smlouvy je dodávka 1 ks diagnostického ultrazvukového přístroje 
…………………….. včetně příslušenství na místo instalace, včetně instalace a oživení systému, zaškolení 
obsluhy, uvedení do provozu, záruční servis. Detailní specifikace předmětu plnění je Přílohou č. 1 ke 
kupní smlouvě. 

 
Čl. III 

Termín a místo plnění 

1. Termín plnění je nejpozději do 8 týdnů od podpisu této smlouvy nejpozději však do 15. 5. 2023. 

2.  Místo plnění: Poliklinika Prahy 7, Františka Křížka 683/22, Praha 7, 170 00 

 

Čl. IV 
Kupní cena 

1.  Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních 
stran takto ………………………………. 

2.  Kupní cena uvedená v čl. IV bodě 1 je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s 
dodávkou. 

3.  Změna kupní ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně právních předpisů a tím i ke změně sazby 
daně z přidané hodnoty do dne zdanitelného plnění. 

 
 
 

Čl. V 
Dodací podmínky 

1. Za kupujícího je oprávněn kontrolou úplnosti a převzetím dodávky: doc. MUDr. Eduard Kučera CSc. 
 

 



 
Čl. VI 

Platební podmínky 

1. Kupující uhradí prodávajícímu cenu za předmět plnění dle této smlouvy na základě faktury vystavené 
prodávajícím po protokolárním předání a převzetí dodávky bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode 
dne vystavení daňového dokladu (faktury). 

2. Místem doručení daňového dokladu je: Poliklinika Prahy 7, Františka Křížka 683/22, Praha 7, 170 00 
 

3. Náležitosti daňového dokladu (faktury): 
Faktura bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu, kupující je oprávněn vrátit ji prodávajícímu na doplnění. 

4.  V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou 
přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je kupující oprávněn vrátit jej prodávajícímu a 
požadovat vystavení nového řádného účetního dokladu (faktury). 

5.  Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně. 

6.  Platba za splnění předmětu plnění bude prodávajícímu poskytnuta na základě faktury vystavené až po 
úplném a bezchybném provedení dodávky a převzetí předmětu plnění kupujícím. Kupující nebude 
poskytovat zálohy. 

  
Čl.VII 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení prodávajícího s dohodnutým termínem plnění uvedeným v čl. III. této smlouvy je 
prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny včetně DPH za každý 
započatý kalendářní den prodlení.  

2.  Prodávající je oprávněn uložit kupujícímu smluvní pokutu v případě prodlení kupujícího s platbou podle 
řádně vystaveného účetního dokladu (faktury) dle této smlouvy ve výši 0,05 % z dlužné částky   za každý 
započatý kalendářní den prodlení. Za den zaplacení se považuje den odepsání platby z účtu kupujícího.  

3. Náhrada škody se do smluvní pokuty nezapočítává a lze ji uplatňovat nezávisle na zaplacení smluvní 
pokuty. 

 
Čl.VIII 

Odpovědnost za škody 

1. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu veškeré škody způsobené svou činností na majetku kupujícího 
či jiných osob, dále škody vzniklé porušením povinností vyplývajících z obecně závazných právních 
předpisů, této smlouvy, technických norem i doporučujících a obchodních zvyklostí. 

2. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu dodávku (ultrazvukový přístroj) v případě, že dodávka nebude 
splňovat jakostní a technické specifikace uvedené v kupní smlouvě. V takovém případě je prodávající 
povinen nahradit vrácený přístroj dodávkou novou, v odpovídající kvalitě a v plném rozsahu dle této 
smlouvy. 

 
Čl. IX 

Splnění závazků prodávajícího a přejímací řízení 

1. Prodávající se zavazuje k řádné dodávce, která bude odpovídat příslušným právním předpisům, 
podmínkám této smlouvy, technickým požadavkům i obchodním zvyklostem. 

2. Prodávající splní svůj závazek uskutečněním dodávky v dohodnutém termínu bez vad a nedodělků a 
protokolárním převzetím kupujícím za předpokladu, že dodávka bude odpovídat ustanovením této 
smlouvy. 

3. Kupující se zavazuje nepoužívat nepřevzatou dodávku nebo její část, nedohodnou-li se smluvní strany při 
přejímacím řízení jinak. 

 
 



 
Čl. X 

Záruka a odpovědnost za vady 

1. Na předmět plnění podle této smlouvy poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců, ode dne podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí dokončené dodávky. 

2. Záruka se vztahuje na vady, které vzniknou v souvislosti s běžným užíváním zboží, nevztahuje se na běžně 
opotřebení a na ty vady, které vzniknou z důvodu mechanického poškození, pádu, nárazu, vniku tekutiny, 
užíváním zboží k jinému účelu, než ke kterému je určeno, neodbornou obsluhou, nevhodnou manipulaci, 
neoprávněným zásahem do předmětu plnění kupujícím či třetí osoby. 

3. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly 
způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající. 

4. Reklamaci zjištěných a zaevidovaných zjevných vad kupující uplatní u prodávajícího při přejímacím řízení 
nejpozději do podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky zápisem do tohoto protokolu. 

5. Reklamaci ostatních vad je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu písemně do 
rukou oprávněného zástupce na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

6. Kupující má právo požadovat a prodávající povinnost provést bezplatné odstranění řádně reklamovaných 
vad po dobu záruční lhůty. Prodávající je povinen vady bezplatně odstranit do dvou dnů ode dne 
obdržení reklamace. 

 

Čl.XI 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Není-li uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Na dodané zařízení poskytuje prodávající záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba běží od 
okamžiku převzetí zařízení kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání 
řádnému užívání zařízení. V případě dodání nového zařízení běží ode dne jeho převzetí kupujícím nová 
záruční doba. 

3. V záruční době se prodávající zavazuje k servisní reakci nejpozději do 48 hodin od oznámení vad 
kupujícím (písemně, emailem, faxem či telefonicky) a uvést zařízení do provozu nejpozději do dalších 48 
hodin.  

4. Jestliže se prodávajícímu nepodaří zařízení uvést do provozu do 72 hodin od nahlášení závady, zavazuje 
se prodávající v záruční době zapůjčit kupujícímu do bezplatného užívání náhradní zařízení srovnatelných 
parametrů, a to po celou dobu nutné opravy. Tento odstavec platí po dobu záruky a následujících 8 let. 

5. V případě potřeby náhradních dílů či spotřebního materiálu, které nejsou běžně skladem, je prodávající 
povinen potřebné náhradní díly či spotřební materiál objednat a opravu provést bez zbytečného odkladu 
po jejich obdržení. Veškeré sjednané lhůty se prodlužují o dobu nezbytně nutnou k dodání náhradních 
dílů či spotřebního materiálu. To neplatí, pokud prodávající bez zbytečného odkladu po zjištění potřeby 
objednání náhradních dílů či spotřebního materiálu tuto skutečnost neoznámí kupujícímu. 

6. Ukáže-li se, že vada zařízení je neodstranitelná, nebo v případě, že prodávající neodstraní vady zařízení 
včas, nejpozději do 30 dnů od dne oznámení, je kupující oprávněn požadovat dodání nového zařízení 
shodných nebo lepších parametrů, nebo od této smlouvy odstoupit. 

7. Náklady spojené s odstraňováním vad zařízení, za které odpovídá prodávající, hradí v plné výši prodávající 
(cestovné, náhradní díly, materiál apod.). 

8. V případě, že budou v rámci záručních oprav prováděny i další servisní úkony či odborná údržba zařízení, 
není prodávající oprávněn za tyto služby účtovat samostatně náklady spojené s výjezdem. 

 

 

 



 

Čl.XII 

Servis 

 
1. Prodávající se zavazuje zajišťovat v záruční době bezplatně servisní služby na zařízení, zahrnující 

pravidelné bezpečnostně technické kontroly (PBTK) a případné další pravidelné technické prohlídky, 
revize či validace zařízení, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a doporučeními 
výrobce. 

2. Prodávající se dále zavazuje zajišťovat v záruční době mimozáruční servis zařízení, včetně oprav zařízení, 
dodávek spotřebního materiálu či dodávek náhradních dílů. 

3. Cena za provádění mimozáručního servisu není zahrnuta v ceně zařízení a bude hrazena kupujícím 
samostatně. Splatnost faktur za provádění mimozáručního servisu zařízení je do 30 dnů od jejího 
doručení kupujícímu. 

4. O provedené servisní službě bude vyhotoven písemný záznam (servisní list) potvrzený zástupci obou 
smluvních stran. Součástí servisního listu bude popis poskytnutých servisních služeb a soupis případně 
použitých náhradních dílů. 

5. Kontaktní osobou k provádění servisu na straně kupujícího je: 

6. Jméno a příjmení: Martina Baierová 

tel:   270 005 667 

email:  sekretariat@pp7.cz  

7. Kontaktní osobou k provádění servisu na straně prodávajícího je: 

Jméno a příjmení:  

tel:    

email:    

8. Ke změně údajů o kontaktních osobách postačí písemné oznámení doručeného druhé smluvní straně. 

 

Čl.XIII 

Odstoupení od smlouvy 

1.  Kupující je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a)  na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení 
b)  druhá smluvní strana vstoupí do likvidace 
c)  kvalita dodávky nebude odpovídat technickým specifikacím a parametrům uvedeným v kupní smlouvě, 

resp. v technické dokumentaci 
d)  dojde k nesplnění termínu plnění uvedenému v čl. III. této kupní smlouvy 
e)  dojde k vážnému porušení smluvních podmínek ze strany dodávajícího 
f)  dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 30 dnů 

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

 2. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným 
zápočtem, přičemž tento zápočet provede kupující. Za den odstoupení se považuje den, kdy bylo písemné 
oznámení o odstoupení smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. 

 

Čl. XIV 

Vlastnické právo a nebezpečí škody na věcech 

1. Předmět plnění této kupní smlouvy se stává vlastnictvím kupujícího zaplacením celé kupní ceny. 
Prodávající se zaručuje, že vlastnictví přejde 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 věcech náležejících do plnění předmětu díla přechází na kupujícího podpisem 



protokolu o předání a převzetí řádné ukončené dodávky bez vad a nedodělků. 

 

Čl.XV 

Závěrečná ustanovení 

1. Za kupujícího je oprávněn jednat ve věcech technických: ............................................................. 
 

 
 

2.  Za prodávajícího jsou oprávněni jednat ve věcech technických: ............................................... 
 

3.  Tato Smlouva se uzavírá podle českého práva a řídí se českým právem. Není-li v této smlouvě dohodnuto 
jinak, řídí se vzájemné vztahy obou smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a ostatními 
obecně závaznými právními předpisy v mezích jejich působnosti. 

4. V případě sporu se obě smluvní strany zavazují pokusit se především o jeho urovnání mimosoudně – 
smírem, v případě soudního sporu bude věc projednávána věcně a místně příslušným soudem podle 
občanského soudního řádu, tj. obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje. 

5. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6.  Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným v této smlouvě. Pokud se 
toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré škody, která by tak mohla vzniknout. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující i prodávající obdrží 
po jednom z nich. 

 8.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem její 
registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí 
kupující. Smluvní strany prohlašují, že s uveřejněním této smlouvy souhlasí. 

 9.  Obě smluvní strany si tuto smlouvu dobře přečetly, seznámily se s jejím obsahem a prohlašují, že je 
projevem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, je uzavřena v souladu se zásadou dobrým 
mravů, nebyla uzavřena v rozporu se zákonem, zákon neobchází, není uzavřena v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

 

Přílohy smlouvy:  
1) Specifikace předmětu plnění 
2) Záruční podmínky 

 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne: V Praze dne: 
 
Za kupujícího: Za prodávajícího: 
  
  
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


