
· ICE
Znojmo

'flĹ' Smlouva o poskytnutí množstevního bonusu
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,i uzavřena
" dlc ustanovení S 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb , občanský zákoník, v platném znění

Abbott Laboratories, s.r.o.
se sídlem: Praha 6- Hadovka Office park, Evropská 2591/33d, PSČ 16000
jednající: Ing. Monika POsová, jednatelka
IČ: 25095145
DIČ: CZ25095145
Bank. spojení
Č. účtu
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Praze, oddíl C, vložka 48372
(dále jen ,,Dodavatel")

a

Nemocnice Znojmo příspěvková organizace

sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
jednající: MUDr. Miroslav Kavka, MBA, ředitel
IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
Bank. spojení:
Č. účtu:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace byla zřízena Zřizovací listinou příspěvkové organizace
Jihomoravského kraje podle ustanovení §39 odst. 1 zák. Č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, §14 a §35 odst.
2 písm. j) zák. č. 129/2000 Sb. o krajích a v souladu s ustanovením §27 zák. Č.230/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpoČtů usnesením Č.508/02/Z16 ze dne 17. 12. 2002. Tato zřizovací listina byla
nahrazena Zřizovací listinou č. j. JMK 134573/2009 ze dne 17. 9. 2009 a následně Zřizovací listinou Č. j.
JMK 121173/2015 ze dne 17. 9. 2015.

(dále jen ,,Odběratel")

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi v rámci obchodní spolupráce dochází, a to na základě
separátních smluv, k prodeji a koupi vybraných produktů uvedených v příloze Č. ] této smlouvy
(dále též "zboží"), které jsou určeny výhradně pro potřeby Odběratele.

i2. Předmětem této smlouvy je vzájemná dohoda o poskytn11tí mnOŽstevního bÓnusu (dále jen
,,bonus") na zboží Dodavatele odebrané Odběratelem prôstřeanictvím di;trjbutorů uvedených
v příloze č. 3., a to ve výši a za podmínek stanovených níže." Smluvní htrany tímto berou na
vědomí, že Dodavatel je povinen při postupu j'odle této smlouvy respektovat veřejnoprávní
ustanovení zák. Č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, přičemž dále
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berou na vědomí, Že Dodavatel má právo změnit podmínky poskytování množstevního bonusu
podle této smlouvy, pokud postup podle této smlouvy by mohl mít za následek nežádoucí
úČinky na hospodářskou soutěŽ v rozporu s platnými ustanoveními shora uvedeného zákona,

3. Smluvní strany berou na vědomí, Že Žádné ustanovení této smlouvy nebude vykládáno jako
povinnost Odběratele odbírat urČité zboží a skutečnost, zda bude či nebude urČité zboží během
trvání této smlouvy objednáno, závisí plně na vůli Odběratele. Odběratel nadále disponuje
absolutní smluvní volností co do výběru výrobků, a to bez ohledu na to, zda jsou vyráběny či
dodávány Dodavatelem nebo zda jsou výrobky konkurenČními s výrobky Dodavatele.

II. Množstevní bonus

1. Odběrateli vznikne nárok na bonus za zboží uvedené v příloze Č. 1 této smlouvy odebrané
Odběratelem prostřednictvím distributorů ve sjednaném bonusovém období. Závazek
Dodavatele poskytnout odběrateli bonus se vztahuje na zboží dodané a vyfakturované
distributorem Odběrateli. V případě změny nebo rozšíření sortimentu Dodavatele jsou o této
skutečnosti smluvní strany povinny postupovat podle ČI. JV. 5.

2. Nárok na bonus Odběrateli vzniká po ukončení kaŽdého bonusového období. výpočet bonusu je
upraven v příloze Č. 2. Pro účely této smlouvy se za cenu považuje cena zboží bez DPH.
Pro účely této smlouvy se za cenu považuje cena zboží stanovená pro úČely cenové regulace, tj.
bez marže distributora a DPI l.

3. Bonusovým obdobím se rozumí kalendářní Čtvrtleti'. Datum, od kterého bonusové období počíná
ply11out, je uveden v příloze č. 2.

4. Bonus bez DPH sjednaný dle této smlouvy bude Odběrateli poskytnut prostřednictvi'm
distributora, a to po ukončení každého bonusového období na základě opravného daňcvého
dokladu.

5. Dodavatel potvrzuje existenci závazků s Distributory uvedenými v příloze Č. 3, které obsahují
ujednání ohledně povinnosti Distributorů vyplatit bonus Odběrateli za podmínek uvedených
V ČI. II.3.

6. Vzájemné odsouhlasení dat bude prováděno mezi Dodavatelem a Odběratelem. Kontakt na
Dodavatele ontakt na
Odběratele

7. Odběratel bere na vědomí, že vznik nároku na bonus je podmíněn skutečnosti', že Odběratel
nebude k rozhodnému dni v prodlení se zaplacením vystavenýCh faktur distributorovi.

8. Vystavení opravného daňového dokladu zajistí Dodavatel u distributora, a to po vzájemném
odsouhlaséni dat mezi Dodavatelem a Odběratelem nejpozději do 15 dní od vzájemného

¶f"odsouhlasení. Datem uskuteČnění zdanitelného plnění je datům vzájemného, odsouhlasení.
b W

;:·
:l
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9. Dodavatel je oprávněn odepřít uhrazení množstevního bonusu, jestliže je Odběratel v prodlení s
úhradou byť jen části kupní ceny jakékoliv objednávky zboží, přičemž toto prodlení je delší neŽ
180 dní.

10. Smluvní strany dále berou na vědomí a prohlašují, Že bonus specifikovaný v této smlouvě se
vztahuje výhradně na zboží zde uvedené a na dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. Odběr
zboží mimo toto období Či odběr dalšího zboží zde neuvedených, se pro účely výpočtu bonusu
(resp. pro účely posouzení vzniku nároku na tento bonus) nepoužije.

11. Smluvní strany prohlašují, Že účelem této smlouvy není reklama zboží ani poskytnuti' daru či
sponzorského příspěvku Odběrateli, ani poskytnutí slevy z ceny zboží odebíraného
Odběratelem, ale poskytnutí mnoŽstevního bonusu závislého na množství zboží odebraného
Odběratelem.

III. Protikorupční ustanovení

1. Odběratel prohlašuje a zaručuje, Že přímo ani nepřímo neposkytl, neposkytne ani nenabídne
peněžní Částku ani nic hodnotného žádnému veřejnému Činiteli za úČelem ovlivnění jeho jednání
nebo rozhodování při výkonu jeho funkce, s cílem obstarat si nepřiměřenou výhodu, získat nebo
udržet si obchodní zakázku nebo zajistit odebrání nebo přidělení zakázky jiné osobě. Pro účely
tohoto odstavce zahrnuje pojem ,,veřejný Činitel" všechny představitele nebo zaměstnance
orgánů veřejné moci, jejich agentur nebo úřadů, nebo právních subjektů ovládaných nebo
řízených orgány veřejné moci, vČetně zdravotnických zařízení nebo veřejných mezinárodních
organizací, a dále osoby jednající v rámci úřední funkce za výše uvedené orgány nebo subjekty
nebo jejich jménem, dále politické strany a jejich představitele, případně kandidáty na politické
funkce.

2. Kromě případů, kdy to dovolují přísluŠné právní předpisy nebo oborové kodexy, Odběratel ani
Zádná osoba jednající jeho jménem, nesmí při plnění povinnosti Odběratele Žádat, nabízet,
slibovat nebo poskytovat Žádné platby, poplatky, půjčky, služby nebo dary osobám nebo
společnostem ani je od nich přijímat, ani nesmí jako podmínku uzavření obchodu s Odběratelem
nebo Dodavatelem nebo jako odměnu za uzavření obChodu dávat nic hodnotného s cílem zajistit
si nepřiměřenou výhodu.

3. Odběratel prohlašuje a zaručuje, Že on ani Žádná z jeho majetkově spřízněných osob,
zprostředkovateĹů, subdodavatelů, zástupců či zaměstnanců (včetně případných pracovníků
výzkumu a Členů výzkumných týmů) poskytujících služby podle této smlouvy nejsou a v
průběhu uplynulých 5 let nebyli: (a) vyŠkrtnuti, zakázáni nebo vylouČeni, (b) nebyl vůči nim ze
strany státních orgánů vznesen návrh na uvalení takového omezení, ani (C) nebylo na ně takové
omezení uvaleno na základě pravomocného rozsudku v trestním nebo civilním řízení.
,,VyŠkrtnutí, zakázání nebo vyloučení" znamená mít na základě jakýchkoliv platných zákonů
nebo jiných předpisů uvalen zákaz, pozastavení nebo jiné omezeni či rozhodnutí o
nezpůsobilosti: (i) poskytovat sluŽby držiteli registrace nebo Žqdateli o registraci léČiva u

rFDA/EMA/SÚKL, (ii) podílet se na klinickém výzkumu, (iii) pQd'ílet se naístátních programech
nebo pro takové programy dodávat zboží nebo služby, nebo (it) úČastrlit/se programů přímého
nebo zprostředkovaného zadávání zakázek vyhlašovanýĹh státními orgány.
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4. Odběratel bude okamžitě informovat Dodavatele o jakémkoli poruŠení prohlášení a záruky v této
smlouvě a také pokud se dozví o jakémkoli vyŠetřování nebo řízení, které by mohlo vést k
uvedeným omezením. Po obdržení takové informace můŽe Dodavatel podle vlastního uváŽení
ukonČit tuto smlouvu s okamZitým úCinkem.

5. Bez ohledu na ostatní ustanovení této smlouvy můŽe Dodavatel tuto smlouvu ukončit písemnou
výpovědí s okamžitým účinkem doruČenou Odběrateli, pokud na základě vlastního uvážení
dospěje k závěru, že Odběratel poruŠil ustanovení tohoto Článku nebo Že existuje velká
pravděpodobnost, Že k jejich porušení ze strany Odběratele dojde.

III. Prohlášení smluvních stran

1. Odběratel tímto výslovně prohlašuje a zaručuje, Že:

a) má veškeré licence a povolení, které mohou být nezbytné či vyžadované ze zákona za
úČelem poskytování zdravotní péČe, a tyto licence a povolení jsou platné a úČinné v plném
rozsahu;

b. prohlašuje a ujišťuje, Že uzavření této smlouvy není v rozporu s podmínkami
stanovenými v jakékoli smlouvě uzavřené se třetí stranou, její plnění z její strany
nepovede k poruŠení práv třetíCh osob, etických standardů, ani použitelných právních,
obecně závazných ani interních předpisů vČetně nařízení, příkazů (včetně příkazů
ministra) nebo předpisů nadřízených orgánů nebo jiných pravidel a pokynů, kterými je
Odběratel povinen se řídit;

c. neexistuje žádný nárok, Žaloba, řízení nebo Šetření státních orgánů, nebo dle vědomí
Odběratele takový nárok, žaloba, řízení nebo Šetření státních orgánů nehrozí, který by
měl nepříznivý dopad na její schopnost plnit své povinnosti podle této smlouvy nebo
který by způsoboval neplatnost nebo nevynutitelnost této smlouvy;

d. plnění této smlouvy a poskytováni bonusu není prostředek přesvědčování či motivace
k používání zboží nebo k jakémukoli ovlivnění výsledků klinických hodnocení zboží či
k přímému nebo nepřímému vlivu na přijímání jakýchkoli rozhodnutí týkajících se
Dodavatele,

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, Že úČelem ani následkem této smlouvy není poskytnutí
slevy či jiného plnění, které by zároveň bylo přímým nebo nepřímým hospodářským
prospěchem osoby, která je Členem statutárního nebo jiného rozhodovacího orgánu Odběratele
nebo která je v pracovním či jiném obdobném poměru k Odběrateli, zejména lékařům,
farmaceutům, střednímu zdravotnickému personálu, dále jejich administrativnímu personálu,
jakož i vŠem dalŠím osobám.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smiáva se uzavírá na dobu urČitqµ od 1. října 2018 do ,31. prosince ·2019.
smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu ukonČit píseňaou. výpovědí.'výpovědrú
jeden měsíc a poČíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce Ŕ'ásledujícího po měsíci,
byla výpověď' doruČena druhé smluvní straně. .

KaŽdá ze
doba Činí

ve kterém
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2. Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce se v souvislosti s aplikací zákona Č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o registru smluv"), smluvní
strany dohodly na následujícím postupu:

- způsob výpočtu bonusu, tj. bonusové schéma uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, je
považováno za obchodní tajemství, na které se dle § 3 odst. 2 písm. b) Zákona o registru
smluv nevztahuje povinnost uveřejnění;

- smluvní strany souhlasí, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv
zaŠle správci registru smluv elektronický obraz této smlouvy a metadata vyŽadovaná
Zákonem o registru smluv Ociběratel, a to až poté, co v elektronickém obrazu této
smlouvy zneČitelní data uvedená v tomto Článku a příslušná metadata označí jako
metadata vyloučená z uveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 5 a 6 Zákona o registru
smluv.

3. Smluvní strany se zavazují, Že veŠkeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešit
smírně dohodou. Pokud by taková dohoda nebyla možná, budou spory řeŠeny v souladu
s platnou právní úpravou.

4. Smluvní strany se zavazují, že údaje vyplývající z předmětu plnění této smlouvy neposkytnou
jakékoliv třetí straně, s výjimkou kontrolních orgánů, zpracovatelů úČetnictví smluvních stran a
auditorů.

5. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit jen výslovným písemným ujednáním, jež podepíší
oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž taková změna nebo doplnění musí mít formu
očíslovaného dodatku.

6. Smluvní strany prohlašuji, Že si tuto smlouvu před jejím podpisem přeČetly, Že byla ujednána
podle jejich pravé a svobodné vůle, urČitě, vážně a srozumitelně. AutentiČnost této smlouvy
potvrzují smluvní strany svým podpisem.

r " Q r f r 'ď V V r f7. Na prava a povmnosti v teto smlouvě bhze neupravene se prlmerene pouz1]i ustanoveni
obČanského zákoníku.

8. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, obou s platností originálu, přiČemŽ každá ze
smluvních stran obdrŽí po jednom výtisku.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a úČinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam zboží
Příloha Č. 2 - MnoŽstevní bonus - bonusové schéma
Příloha Č. 3 Seznam distributorů ·

.
ľ
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V Bratislavě dne ..za. .... ... .. 2018
Ve Znojmě dne!!!:...!9:.N018

Abbott Laboratories s.r.o.
Ing. Monika POsová
jednatelka

4:::: "j:""
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