
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při dlouhodobých dodávkách léčivých přípravků ze dne 2. 5. 

2018 

 

 
Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. 

sídlo:     Na poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1 
IČ:      48025976 
DIČ:     CZ48025976 
číslo účtu:         xxx 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14176  
zastoupená:  Vadims Belovs, jednatel a Morena Maria Sangiovanni, jednatelka 
 (dále jen „dodavatel”) 

 
a  
 
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 

sídlem:         MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo 

IČO:               00092584   

DIČ: CZ:        CZ 00092584  

č. účtu:          xxx  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 1229 

zastoupená: ředitelem nemocnice prim. MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA 

 
jako odběratel na straně druhé (dále jen „odběratel“).  

 

 

 
uzavírají dne 28.9. 2018 podle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku v platném znění 
tento 
 
 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při dlouhodobých dodávkách léčivých přípravků ze dne 2. 5. 2018 

(dále jen „Dodatek“) 

 

A. Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2018 Smlouvu o spolupráci při dlouhodobých dodávkách léčivých 

přípravků, dále jen „Smlouva“). 

B. Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek k této Smlouvě, kterým upravují Přílohy č. 1, 2 a 3. 

V souvislosti se změnou podmínek poskytnutí objemového bonusu se smluvní strany dohodly na 

nahrazení (i) Přílohy č. 1 Smlouvy Přílohou č. 1 tohoto Dodatku, (ii) Přílohy č. 2 Smlouvy Přílohou č. 2 

tohoto Dodatku a (iii) Přílohy č. 3 Smlouvy Přílohou č. 3 tohoto Dodatku. 

C. Bonus je stanoven v jednotlivých Přílohách vždy pro konkrétní dosažený obrat v referenčním období, 

přičemž obrat se vypočte jako součet prodejních cen bez DPH a bez obchodní přirážky, resp. bez 

marže (dále jen „OP“) všech balení příslušného zboží, jak je definováno v článku II. odst. 1 Smlouvy, 

který odběratel nakoupí v referenčním období z distribuční sítě. Cenou balení Zboží se pro účely 

tohoto ustanovení rozumí prodejní cena vyfakturovaná dodavatelem/distributorem odběrateli bez 

DPH a bez OP v příslušném referenčním období. 



D. Objemový bonus sjednaný podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku bude odběrateli poskytován za 

dodávky zboží realizované s účinností ode dne 1. 10. 2018. Znění tohoto Dodatku odpovídá dřívější 

ústní dohodě Smluvních stran, která nabyla účinnosti dnem 1. 8. 2018 a podle které Smluvní strany 

postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku a Smluvní strany tímto obsah této 

dohody v písemné podobě potvrzují. 

E. Odběratel se zavazuje zveřejnit tento Dodatek v registru smluv v souladu a za podmínek stanovených 

v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dále, vzhledem k tomu, že způsob výpočtu bonusu 

obsažený v Příloze č. 1, Příloze č. 2 a Příloze č. 3 tohoto Dodatku je vzorcem a výpočtem, resp. 

způsobem kalkulace, na který se podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona o registru smluv 

nevztahuje povinnost uveřejnění a zároveň obchodním tajemstvím dodavatele, odběratel se 

zavazuje nezveřejnit Přílohu č, 1, Přílohu č. 2 ani Přílohu č. 3 tohoto Dodatku. 

F. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Smluvní strany 

si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 

Za dodavatele:       Za odběratele:   
 
 
V Praze dne …      Ve Znojmě dne ….. 
 
 
_______________________________   _________________________________ 
Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.   Nemocnice Znojmo, p.o. 

prim. MUDr. Miroslav Kavka, MBA, ředitel 
Vadims Belovs, jednatel 
 
 
_______________________________ 
Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. 

Morena Maria Sangiovanni, jednatelka



 


