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DODAVATELEM 
Obchodní firma: BS PRAGUE MEDICAL es, spol. s r.o. 
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50573 

Jednající: Zbyňkem Kněžínkem , jednatelem 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele poskytnout finanční zvýhodnění odběrateli. 

2. Závazek dodavatele poskytnout odběrateli finanční zvýhodnění se vztahuje na tuto kategorii zboží: 
zdravotní materiál. Případné podrobnější určení je uvedeno ve výpočtové příloze - příloha č. 1 
této smlouvy. 

3. Odběrateli vznikne nárok na finanční zvýhodnění v případě, že objem nákupů zboží zahrnutého 
do finančního zvýhodnění přesáhne hranici finančního objemu určeného ve výpočtové příloze . 

4. Rozhodným obdobím pro posouzení vzniku nároku na finanční zvýhodnění je kalendářní rok. 

5. Finanční zvýhodnění bude vyúčtováno do 5 dnů po skončení ka lendářního roku a vyplaceno do 
30 dnů po vyúčtování. 

6. Finanční zvýhodnění bude počítáno z kupních cen bez DPH uvedených na jednotlivých fakturách, 
kterými budou dodávky vyúčtovány. 

7. Dodavatel se zavazuje poskytnout odběrateli finanční zvýhodnění dle přílohy poukázáním 
příslušné částky na bankovní účet odběratele nebo vzájemným započtením závazků a 
pohledávek. Finanční zvýhodnění je splatné na základě opravného daňového dokladu 
vystaveného ke dni vzájemného odsouhlasení, a to nejpozději do posledního kalendářního dne 
měsíce následujícího po skončení daného kalendářního roku se splatností 30 dní od data 
vystavení. Datem uskutečnění zdanitelného plněn í je datum vzájemného odsouhlasení. Opravný 
daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle platné legislativy, především zákona č. 
235/2004 Sb. v platném znění. K základu daně na opravném daňovém dokladu bude připočtena 
zákonná sazba DPH odpovídající původnímu plnění. Přílohou opravného daňového dokladu bude 
seznam původních daňových dokladů , ze kterých se finanční zvýhodnění počítá. V případě, že 
doklad nebude splňovat veškeré náležitosti dle platné legislativy, bude vrácen dodavateli 
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sml. č.: 15/0VZ/18/ .... !Spol. 

k přepracování se lhůtou opravy do 5 pracovních dní od odeslání, splatnost dokladu se v tomto 
případě ovšem neprodlužuje. 

8. Odběratel bere na vědomí, že vznik nároku na finanční zvýhodnění je podm íněn skutečností , že 
odběratel nebude k rozhodnému dni v prodlení se zaplacen ím vystavených faktur. Pokud bude 
odběratel v prodlení ke dni dosažení nároku na výplatu finančního zvýhodnění, posunuje se 
vyplacení finančního zvýhodnění na dobu, kdy budou uhrazeny faktury, ze kterých finanční 
zvýhodnění plyne. 

li. Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou . Smlouvu je možné vypovědět i bez uvedení důvodů 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. 

2. V případě podstatných změn cen a zejména úhrad ze strany VZP se smluvní strany vstoupit do 
jednání a upravit podmínky této smlouvy 

3. Nárok na finanční zvýhodnění vzniká již za celý kalendářní rok 2018. 

4. Tato smlouva nahrazuje smlouvu ev. č . 15/0VZ/10/075-Spol. 

5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. 

6. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně. 

7. Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

8. Smlouva bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb. Odběratel se zavazuje provést toto 
zveřejnění s výjimkou přílohy č. 1, neboť se jedná o vzorec a výpočet, resp. způsob kalkulace, na 
který se nevztahuje povinnost uveřejnění. 

Příloha : 1. Výpočtov · příloha 

V Ostravě, dne 11.1rz,1 - --+------~ 

MUDr. EvžeA Machytka, Ph.O. 
ředitel FN Ostrava 

dOt,.Jf.VPi,, p.6, v~'v..., I }>t,...D. 

V Ostravě, dne ______ _ 




