
OBCHODNÍ SMLOUV A 
pro účastníky s mís tem podnikání ve Slovenské repubIice 

I) 
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a 
2) SEKK spol. s r. o., se sídlem Pardubice, Za Pasáží 1609, PSČ 530 02, IČ: 64824195, DIČ: CZ64824 I 95 

statutární orgán: Ing. Marek Budina - jednatel společnosti 
spo l ečnost j e zapsána v obchodním rejstl'íku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddí! c. , vložka 8588 
(dále jen SEKK) 

takto: 
I. Predmet smlouvy 

(I) Pl'edmetem této smlouvy je poskytnutí služeb spojených 
s realizací jednotlivých cyklu systému externího hodnocení 
kvality (dále jen EHK) v roce 2014. Pravidla poskytování všech 
služeb jsou uvedena v dokumentu "Plán EHK 2014 - Nabídka 
programu a metodika provádení extemího hodnocení kvality 
(EHK)" (dále jen EHK2014), který stávající účastníci dostávají 
v tištené podobe a navíc je trvale k dispozici na webové stránce 
společnosti SEKK. Účastník svým podpisem této smlouvy 
potvrzuje, že se s tímto dokumen tem seznámil. 

(2) Rozsah služeb (počty cyklu a sad vzorku a vyhodnocení navíc 
EHK) je specifikován v závazné objednávce účastníka, která tvorí 
nedílnou součást této smlouvy, a byla učinena na základe 
dokumentu EHK2014. 

Il. Povinnosti SEKK 
( I) SEKK se zavazuje pro každý účastníkem objednaný cyklus EHK 

zejména (podrobný popis techto činnost í je uveden v dokumentu 
EHK2014): 

• poskytnout prlslušný cyklus účastníkovi - to znamená odeslat 
účastníkovi prostrednictvím zási lkové služby potfebnou 
dokumentaci ajím objednané vzorky, 

• zpracovat výsledky, které účastník odešle v fádném termínu, 

• po dokončení cyklu odeslat účastníkovi záverečnou zprávu , 

• nejpozdeji do 28 dnu po ukončení cyklu odeslat účastníkovi 
Osvedčení o účasti v prípade, že účastník splní podmínky 
uvedené v EHK2014. 

(2) Veškerá data získaná v systému EHK a vztahující se ke 
konkrétnímu účastníkovi jsou považována za duverná a nemohou 
být sdelována tretím stranám. 

III. Povinnosti účastníka 
(I) Účastník se zavazuje pro každý cyklus EHK, který si u SEKKu 

objednal, zejména: 

• pfevzít zásilku obsahující vzorky a dokumentaci a i'ídit se 
pokyny uvedenými v této dokumentaci, 

• zaslat SEKKu neprodlene reklamaci v pi'ípade, že zás ilku se 
vzorky a dokumentací cyklu, který poskytuje SEKK, neobdrží 
do 3 dnu od plánovaného data odeslání cyklu, 

• rídit se pravidly, která jsou uvedena v dokumentu EHK2014. 

IV. Cena a platební podmínky 
( I) Smluvní strany se dohodJy, že ceny služeb se fídí ceníkem, který je 

vytišten na druhé strane této smlouvy. Výslednou cenu tvoi'í součet 
dílčích cen za jednotlivé účastníkern objednané položky. 

(2) Účastník provede úhradu objednaných položek zpusobem, který 
zvolí ze dvou dále uvedených variant a označí ho kfížkem: 
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Účastník se zavazuje uhradit sjednanou sm luvní cenu vždy 
zpetne za uplynulé kalendární čtvrtletí, a to na základe 

O faktury se splatností 14 dnu, kterou SEKK vystaví 
k poslednÍ1TIU kalendáfnímu dni príslušného čtvrtletí 

(fakturují se cykly poskytnuté - tedy na adresu účastníka 
odeslané - v uplynulém kalendáfním čtvrtletí), 

Účastník se zavazuje uhradit sjednanou smluvní cenu všech 
objednaných služeb predem na základe predplatbové 

~ faktury se splatností 30 dnu. Pfi tomto zpusobu úhrady získá 
~ účastník slevu ve výši 10 % z ceny uvedené v ceníku na 

strane 2 této smlouvy. Pfíslušnou faktu ru vystaví SEKK 
ihned po doručení smlouvy a objednávky od účastníka, 

Smluvní strany se dále dohodly, že v pfípade, kdy účastník 

neoznačí požadovaný zpusob úhrady výše v tomto odstavci, bude 
SEKK postupovat tak, jako by účastník označil první zpusob 
úhrady (tj. kvartáiní fakturace). 
Zvolený zpusob úhrady není možné v prubehu roku menit. 

(3) Účastník se zavazuje uhradit sjednanou smluvní cenu na základe 
faktury s náležitostmi daňového dokiadu. Platbu účastník 

uskuteční výhradne bankovním pfevodem na účet SEKK sudáním 
variabi lního symbolu, kterým je číslo faktury. 

(4) SEKK si vyhrazuje právo zastavit plnení dIe bodu I. a vypovedet 
okamžite tuto smlouvu s tím, že účinky výpovedi nastávají dnem 
jejího doručení účastníkovi, a to pokud účastník neuhradí faktu ru 
ve stanoveném termínu a ani do 30 dnu poté, co mu SEKK zašle 
upomínku, 

(5) Smluvní strany se dohod ly, že má-Ii účastník sídlo (místo 
podnikání) ve Slovenské republice, bude faktura vystaven a v mene 
EUR. K prepočtu z meny CZK na menu EUR bude použit kurz 
České národní banky platný v den vystavení faktury. Ceny za 
jednotlivé cykly EHK v mene CZK budou uvedeny v pl'íloze 
faktu ry. 

V. Ustanovení společná a záverečná 
(I) Tato smlouva se fídí právním fádem České republiky. 
(2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 

obema smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 
do 31.12.2014, 

(3) Smlouvu Ize ukončit písemnou dohodou nebo písemnou výpovedí 
s 2 mesíční výpovední lhutou, která začíná bežet ode dne doručení 
výpovedi druhé strane. 

(4) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom. 

(5) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pl'ečetly, že je 
výrazem jejich pravé a svobodné vtile a na dukaz toho pfipojují 
své podpisy. 
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