
SMLOUVA na rok 2023
M/O/Jt

uzavŕcná v souladu s príslušnými ustanovením! zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

Obchodní firma/jméno a pfíjmení podnikatele: .... ............................................................................. ......................................
sídlo Považskí' ~ k/V
ICO- . £06/ Oh ZZ DIČ u

osoba oprávnená k podpisu (jméno, pfíjmení a íunkce): ............................
(dále jen zákazník) v

SEKK spol. s r.o.. se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubíc 2605, PSČ 530 02, Česká republika, IČO: 64824195, DIČ: CZ64824195 
štatutárni orgán: Ing. Marek Budina, jednáte!
obchodní rejstnk: Krajský sond v Hradci Králové, oddíl C. vložka 8588
domovská stránka (web): www.sekk.cz
(dále jen.SEKK)

Preambule a vymezení pojmú
SĽKK je poskytovatelem externiho hodnocení kvality (EHK) pro 
zdravotnícke laboratoŕc tak. jak tuto činnost definuje norma CSN EN 
ISOÍEC 17043.
Zákazník je subjekt (napi, nemocnice), který provádí úhradu služeb 
poskytovaných spoločnosti SEKK účastníkovi nebo účastnikúm. Zákazník 
je identifikovali svým IČO.
Účastník je konkrétni pracovišté, které se účastní EHK (napf. jednotlivá 
laboratoŕ nebo pracovišté PÔCT) a má identické ICO jako zákazník. Počet 
úéastnikú jednoho zákazníka není omezen. SEKK pridčluje jednotlivým 
účastnikúm kódy (napf. A001). kterými jsou v systému EHK jednoznačne 
idcntifjkováni.
Pián EHK |e dokument, který vydáva SEKK u ktorý komplemč popisuje 
služby, poskytované společnosti SEKK v jednom kalendamim roce. Plán 
EHK na konkrétni rok je označen Plán EHK rrrr (kde rrrrje rok. pro který 
tento plán platí).
Cibule je webová aplikace, která slouži jako komunikační nástroj mezi 
účastniky a SEKKem. Je dostupná z domovské stránky SEKK. Aplikace 
Cibule neni e-shop. není verejné prístupná a prístup do ní fídí SEKK.

L Predmet smlouvy
H) Isto -.mloma dclinuje pravidla vzájomné spolupráce a nezakladá 

zákazníkovi účastníkovi povinnosl objednával si u spoločnosti SEKK 
konkrétni služby.

(?) latu smlouva piati pro všechny účastniky. ktorí jsou součásti 
organizače zákazníka (máji stejné IČO).

13 1 Každý íičastnik si objednáva služby individuálni dle vlastní potreby.
II. Povinnosti SEKK

(I) SEKK povede evidenci o adresách účastníku (tyto adresy označujeme 
Al) a adrese zákazníka (adresa A2). SEKK zašle zákazníkovi na 
vy radám seznam v šedi jeho účastníku včetnč jej ich kódu.

(2 Sl isK 11.1 orní webu zverejni sw kontaktní údaje potrebné pro 
komuttikaci se zákazníky účastniky.

(H SEKK seslavi EVň/i EHK tak. aby byl zakaziiikúm/účastnikum 
k dispozicí nejpozdéji v iistopadu roku, který pfedcházi roku, pro 
který Plán EH K piati.

(t) SĽKK zverejní Plán EHK na svém webu a zpiístupni jej 
zákazníkúm'účastníkúm volnč. bez. poplatku a bez potreby registrace. 
Plán EHK bude na webu k dispozici od data vydaní do konce roku, 
pro který piati.

(5) SEKK bude informoval zákaz.niky/účaslniky o vydám’ a zpfístupnční 
Pilinu EHK na dalši rok

(b) SEKK /prístupní všem akiiniim účastnikúm aphkaci Cibule.
(7) SEKK bude zasilat zákazníkún^učastníkúm všechna dúležitá sdčlcni 

e-mailem.
III. Povinnosti zákazníka a účastníka

(I) Identifikační údaje zákazníka jsou uvedený vtéto smlouvč, účastníci 
sdelují SEKKu své identifikační údaje pomoci aplikace Cibule nebo ve 
formulári objednávky.

Í2l Zákazník účastník je povinen nepmdlenč sdčlil SEKKu zmenu svých 
idemifíkačních údajú. Požadavek mi zmenu téchto údaju Ize zadal 
v aplíkaci Cibule nebo zaslal e-mailem.
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(3) Zákaznik.účastnik je povinen preštudoval si dokument Plán EHK. 
Jestližc účastník zašle do SEKKu objednávku, potvrzuje, že se 
s Plánem EHK seznámil a že souhlasí s pravidly uvedenými v tomto 
dokumentu a že se jimi bude Fídit.

IV. Cena a platební pod mi n ky
(I) Ceník je součásti dokumentu Plán EHK. Pro zákazníky se sídlem 

v ČR platí ceny v CZK, pro zákazníky z ostatních zemí ceny v EUR.
(2) Zákazník bude provádčt úhradu objednaných služeb na základe 

faktúry, kterou vystaví SEKK, a zpúsobem, který si zákazník zvolí 
ze dyou dá|e uvedených možností a označí jej kfĺžkem:

Zákazník se zaväzuje uhradit cenu vždy zpčtne za uplynulé 
p—■« kalendárni čtvrtletí. Fakturuji sc služby poskytnuté (cykly na 
I I adresu účastníka odesiané) v uplynulém kalendáfním čtvrtletí.

Dnem uskutečneni zdanitelného plnení je v 1. 2. a 3. čtvrtletí 
poslední den čtvrtletí a ve 4. čtvrtletí 20.12.
Zákazník se zaväzuje uhradit cenu všech objednaných služeb

[Ty j prídem. Pfi tomto zpúsobu úhrady získá účastník slevn (výše 
LAj slevy je uvedená v dokumentu Plán EHK). Fakturu vystaví 

SEKK po doručení objednávky od účastníka.
Smluvní sírany se dále dohodly. že v prípade, kdy zákazník neoznačí 
požadovaný zpúsNi úhrady vyše, y tomto odstavci. bude SEKK 
postupoval tak. jako by zákazník označil první zpúsbb úhrady Tíj. 
kvartálni ľnkturace).
Zvolený zpúsob úhrady není možné ménit v prúbčhu roku, zmenu je 
možné provést vždy spolu s objednávkou na dalši kalendárni rok.

(3) Faktúry, které vystavuje SEKK, budou míl splatnost 30 dnu od data 
vystavení. Platbu účastník uskuteční bankovnim pŕevodem na účet 
uvedený ve faktúre.

(4) SEKK. není oprávnén postoupit pohledávky vuči zákazníkovi, plynoucí 
z túto smlouvy, jinému subjektu bez pfedchoziho písemného souhlasu 
zákazníka.

(č i Zákazník účastník zodpovidá za to. aby e-maily, které zasilá SĽKK, 
nebyly na jeho strane blokovaný napf. ochranou proti nevyžádané 
pošle či j inými prostfcdky.

V. Ustanovení společná a záverečná
(I) Tato smlouva se fídí právním fádem České republiky a Ize ji ménit jen 

pisemnými a číslovanými dodatky.
(2.) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu obéma 

smluvními stranami (jc-li účinnost smlouvy na strane zákazníka 
vázána na zverejnení smlouvy v Registru smluv, zaväzuje se zákazník 
zverejnil smlouvu bezodkladné po podpisu a smlouva nabývá 
účinnosti kc dm zverejnení'). Smlouva se uzavírá na dobu určitou a její 
platnost konči 31.12.2023.

(3) Kterákoli smluvní strana je oprávnená uzavfenou smlouvu zverejnil, 
pokud je to potrebné z legislativních nebo jiných dúvodú.

(4) Smlouvu Ize ukončit pisemnou dohodou nebo písemnou výpovedi s 
výpovední Ihútou I mčsíc. která začína bežet ode dne doručení 
výpovedi druhé strane.

(5) Smluvni strany prohlašují, že si tuto smlouvu piečetly, že je výrazem 
jejich pravé a svobodné vflle a na dúkaz toho pfipojují své podpisy.

(6) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. z nichž každá smluvní 
strana obdrži jeden.

v Pardubicich dne '('f-

Zákazník
SEKK I TIK smlouva na rok 2023


