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Obchodní podmínky Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec 
Králové – Nový Hradec Králové, IČ 00179906, DIČ CZ00179906  

 (dále jen „FN HK“)  

Tento dokument stanoví postup a lhůty při uzavírání smluvních vztahů mezi FN HK 
a jejími obchodními partnery. 

1) Všeobecně  

a. FN HK se při navazování obchodních vztahů řídí ustanoveními platných právních 
předpisů, zejména pak zákony č.  89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném 
znění, č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, v platném znění, č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném 
znění a č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.   

b. Při výběru dodavatelů postupuje FN HK podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění.  

c. Právním subjektem oprávněným k uzavírání smluvních vztahů je vždy FN HK. 
Právo podpisu smluv a objednávek pro jednotlivé zaměstnance je upraveno 
vnitřním předpisem – podpisovým řádem, který je uveřejněn na webových 
stránkách www.fnhk.cz – v gesci OEI.   

d. Všechny smlouvy procházejí před jejich podpisem ve FN HK vnitřním 
schvalovacím procesem.  

e. Všechny smlouvy musí být sepsány v českém jazyce a v souladu s právním řádem 
České republiky. Je-li smlouva sepsána ve vícejazyčném znění, je platné znění 
smlouvy v českém jazyce nebo musí být vyhotoven soudním znalcem ověřený 
překlad.  

f. Obchodní vztahy mohou být navázány na základě objednávky a/nebo písemnou 
smlouvou. Formou písemné smlouvy musí být ošetřeny   

i. všechny dlouhodobé obchodní vztahy (platné 6 měsíců a déle),  
ii. obchodní vztahy, u nichž dochází k plnění přesahujícímu částku 200 000 Kč,  

iii. všechny vztahy týkající se nakládání s nemovitostmi (např. nájem, výpůjčka 
či zcizení nemovitostí),  

iv. výpůjční, zápůjční a darovací smlouvy na zdravotnické prostředky,  
v. vztahy, u nichž to ukládá zákon.  

2) Minimální náležitosti objednávek a smluv  

a. Jako objednávající nebo smluvní strana musí být vždy uvedena FN HK, 
identifikovaná údaji nejméně v rozsahu, uvedeném v záhlaví těchto Podmínek, 
a „stopou“, dle které je možno určit objednávající pracoviště.  

b. Každá smlouva musí obsahovat konkrétní vymezení předmětu plnění, dobu plnění, 
dobu platnosti, případně účinnosti smlouvy, datum podpisu smlouvy, cenu plnění, 
platební a dodací podmínky.   

c. Cena se ve smlouvě stanoví v Kč, pevnou částkou nebo způsobem výpočtu.  
d. Každá smlouva musí obsahovat popis způsobu předání a převzetí plnění, a to tak, 

aby tyto úkony byly zpětně prokazatelné.  
e. Každá smlouva musí obsahovat sankce pro případ neplnění povinností druhé 

smluvní strany vyplývajících z příslušné smlouvy.  
f. Návrhy smluv se mezi FN HK a obchodními partnery do jejich podpisu předávají 

v elektronické podobě, ve formátech zpracovatelných programem Microsoft Office 
Word (*.doc či *.docx), s výjimkou příloh, u kterých to není technicky možné.  

g. Pro standardní typy smluvních vztahů a opakované nákupy používá FN HK vzorové 
smlouvy, obsahující všechna potřebná ujednání a respektující tyto Podmínky.  
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h. Z důvodu ochrany FN HK jakožto příjemce zdanitelného plnění budou v případě 
návrhu na uzavření smlouvy týkajícího se nákupu dodávek zboží nebo služeb,  
s výjimkou stavebních prací dle § 92 písm. a) a § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, vloženy do příslušné smlouvy 
následující odstavce s odpovídajícím označením smluvních stran.  

i. Ve smlouvě musí být dále upravena povinnost dodavatele uvést na příslušném 
daňovém dokladu – faktuře, kromě veškerých náležitosti daňového a účetního 
dokladu dle platných právních předpisů, také prohlášení, že ke dni vystavení faktury 
není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty.  

j. Příjemce zdanitelného plnění je oprávněn, v případě, že dodavatel je v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně  
z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet 
správce daně za dodavatele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané 
hodnoty na účet správce daně za dodavatele bude považováno v tomto rozsahu za 
splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu dodavateli.  

k. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím 
bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že 
uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 
Sb., o dani  
z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu 
registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.  

3) Minimální požadavky na platební podmínky  

a. Minimální lhůty splatnosti došlých faktur (daňových dokladů) za plnění pro FN HK 
se řídí par. 1963 OZ a činí:  

i. u dodávek o objemu do 50.000 Kč do 30 dnů; jde-li o jednorázovou 
dodávku, lze lhůtu zkrátit, nejméně však na 14 dnů,  

ii. u dodávek o objemu od 50.000 Kč a vyšších nejméně do 30 dnů, nejvíce 
však do 60 dnů,   

iii. u dodávek hrazených ze státního rozpočtu se lhůty splatnosti v závěru roku 
přizpůsobují termínům pro uvolňování prostředků ze SR.   

b. FN HK neposkytuje zálohy na budoucí plnění, s těmito výjimkami:  
i. trvalá dlouhodobá plnění se stanovenými termíny vyúčtování jeden měsíc 

nebo delšími (např. dodávky energií, předplatné periodik),  
ii. plnění, u nichž je nutné nebo obvyklé, že platba je předpokladem přijetí 

objednávky (kurzy, školení, zájezdy, rekreace),   
iii. mimořádně se souhlasem ekonomického náměstka nebo vedoucí OEI, 

pokud by došlo k ohrožení provozu FN HK.  
c. FN HK fakturuje za svá plnění s těmito splatnostmi od data vystavení faktury:  

i. 30 dnů za plnění neuvedená v bodech níže, 
ii. 1 den pro plátce regulačních poplatků za ambulantní péči,  
iii. do 45 dnů za plnění pro orgány státní správy a samosprávy, Policii a 

Armádu ČR,  
iv. u znalečného nejpozději do dvou měsíců od vyúčtování + 30 dnů (viz § 111 

odst. 2 a 3 zákona č. 141/1961 Sb.).  
d. FN HK vyžaduje platbu zálohy ve výši až 100 % předpokládané ceny:  

i. od samoplátců za plánované zdravotnické výkony,  
ii. od právnických a fyzických osob, které své závazky plní dlouhodobě se 

zpožděním, a to na základě pokynu OEI.  
e. Pro zajištění může FN HK požadovat použití dalších zajišťovacích nástrojů 

(bankovní záruka, ručitelé apod.).  
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f. U vztahů se zdravotními pojišťovnami za poskytnutou zdravotní péči postupuje 
FN HK podle platných předpisů a s ohledem na ostatní aspekty smluvního vztahu.  

g. Smluvně lze sjednat přijímání a odesílání daňových dokladů jiným způsobem než   
v listinné podobě. Proces schvalování a archivace dokladu se nemění.  

h. V nemocniční lékárně se hradí zásadně za odběr zboží v hodnotě do 500 Kč  
v hotovosti anebo platební kartou. Při odběru zboží nad 500 Kč lze vystavit fakturu.  

i. V případě, že je vystavena faktura v souladu se smluvními podmínkami   
s definovanou splatností od „data jejího doručení“ příjemci, se k určené splatnosti 
faktury připočítá:  
i. pro příjemce v tuzemsku: + tři kalendářní dny, 
ii. pro příjemce v Evropě: + pět kalendářních dnů, 
iii. pro příjemce ostatní: + deset kalendářních dnů.  

4) Další ustanovení  

a. Tyto podmínky se použijí přiměřeně i pro uzavírání neobchodních vztahů, tj. např.  
darovací smlouvy, smlouvy o uznání a úhradě závazků apod.  

b. Vztahy uzavřené před datem platnosti těchto Podmínek se nemění.  
c. Pokud je FN HK povinna ze zákona nebo rozhodnutí zřizovatele uveřejňovat 

informace o realizovaných obchodních vztazích a cenách, nemohou obchodní 
partneři žádat o výjimku z tohoto ustanovení.  

  
5) Výjimky mohou povolit ředitel nebo ekonomický náměstek FN HK, pro bod 3) a.i. 

vedoucí OEI. Pro přímé vztahy se zahraničními subjekty platí tyto podmínky jen 
orientačně. Lhůty splatnosti mohou být smluveny odlišně, pokud jsou výsledkem 
výběrového řízení, kde lhůta splatnosti byla jedním z výběrových kritérií. Uhradit fakturu 
ve lhůtě kratší, než je její splatnost uvedená na faktuře, může povolit vedoucí OEI pouze u 
došlé faktury v režimu spoluúčasti dotace anebo z důvodu čerpání finančních prostředků z 
limitních dotačních účtů koncem kalendářního roku. Důvod zkrácení splatnosti musí být 
popsán na příslušné faktuře zaměstnancem zodpovědným za čerpání dotace. Jiný důvod 
zkrácení splatnosti faktury může písemně povolit ředitel nebo ekonomický náměstek.  

 
Přechodné ustanovení pro bod 3)a: 
Zaměstnanci OEI jsou oprávnění krátit splatnost došlých faktur pro potřeby jejich úhrady na 
základě požadavku odboru přímo řízených organizací MZ ČR č. j. MZDR 51902/2019-1/OPR z 2. 
12. 2019 podle pravidla: splatnost došlé faktury může být nejvýše 60 dnů od data uskutečnitelného 
zdanitelného plnění na došlé faktuře. 
Doba trvání přechodného ustanovení: do 31. 12. 2021. 
 


