
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
(finanční zvýhodn ní) 

 
uzavřená  mezi  

 

ODB RATELEM 

Název: Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Sídlo: Sokolská 581, Hradec Králové – Nový Hradec 

IČ: 00179906 DIČ: CZ0000179906 je plátcem DPH 

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90 

Zastoupena: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c., ředitel 
Číslo účtu: 60003-24639511/0710 

a 

SPOLEČNOSTÍ 
Obchodní firma: Vipharm Slovakia s.r.o., podnikající na území České republiky prostřednictvím 

odštěpného závodu Vipharm Slovakia s.r.o. organizační složka CZ 

Sídlo: Zelený pruh 95/97, Praha 4- Braník, PSČ: 140 00 

IČ: 28472721 DIČ: CZ28472721 je plátcem DPH 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 63358 

Jednající: Mgr. Jan Szelejewski, vedoucí odštěpného závodu 

 

 
Preambule 

 

 

Odběratel odebírá z distribuční sítě v České republice (dále jen „Distribuční síť') zboží skupiny Vipharm, 
do níž náleží i Společnost, uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „Zboží”), a to výlučně na 
základě svého uvážení a v množství potřebném pro výkon jeho činnosti. Jednotlivé kupní smlouvy na 
dodávky Zboží nejsou předmětem ujednání této smlouvy nijak dotčeny. 
 

 
I. Předm t smlouvy 

1. Společnost se zavazuje poskytnout (resp. zajistit poskytnout) Odběrateli obratový bonus (dále 
jen „Bonus”) za odběr Zboží za podmínek uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy a při jejich 
splnění a v tam uvedené výši a po jeho odsouhlasení. Bonus bude vypočten podle Přílohy č. 2 
této smlouvy souhrnně pro v Příloze č. 1 uvedené Zboží a pro každé referenční období v Příloze 
č. 2 specifikované, a to za předpokladu, že souhrnný odběr Zboží v takovém referenčním období 
dosáhne minimálně obratu uvedeného v příslušné Příloze pro jednotlivá pásma, resp. jej 
přesáhne. 

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

3. Referenčním obdobím se pro účely této smlouvy rozumí období určené Přílohou č. 2. 

4. V případě, že Zboží dle závazné objednávky Objednatele nebude Objednateli dodáno v úmyslu 
snížit obrat Zboží v příslušném referenčním období, a to ačkoliv v době dodání bude Zboží 
v České republice, je Odběratel povinen o této skutečnosti informovat Společnost. Nezjedná-li 
Společnost nápravu ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší 30 dnů, bude taková 
objednávka zahrnuta do celkového objemu odběru zboží Odběratelem pro určení výše Bonusu 
v příslušném referenčním období, nejvýše však v rozsahu 30% skutečně odebraného Zboží 
v příslušném referenčním období. 



5. Smluvní strany si na základě údajů o prodeji Zboží Odběrateli v daném referenčním období 
velikost Bonusu vzájemně odsouhlasí (písemným vyúčtováním Bonusu), a to do 15-ti dnů ode 
dne skončení příslušného referenčního období. Bonus bude uhrazen do 60-ti dnů od jeho 
odsouhlasení. Odsouhlasení musí mít písemnou formu, přičemž může být učiněno elektronickou 
poštou; zpráva nemusí být opatřena elektronickým podpisem. 

 
6. Společnost se zavazuje, že zajistí všechny potřebné náležitosti potřebné k poskytnutí Bonusu 

Odběrateli, tak aby poskytnutí Bonusu proběhlo bez otálení a zbytečných průtahů. Odběratel je 
povinen poskytnout Společnosti veškerou potřebnou součinnost. 
 

7. Společnost je oprávněna 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 
30 dní. 
 

 
 

II. Další ujednání 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že Odběratel není a nebude jakkoliv zavázán odebírat Zboží, 
a to ani od třetích osob v jakémkoli množství a i nadále disponuje absolutní volností co do 
výběru Zboží, a to bez ohledu na to, zda jsou vyráběny či dodávány Společností nebo jiným 
dodavatelem. Odběratel výslovně prohlašuje, že získání Bonusu (Bonusů) podle této smlouvy 
pro něj není rozhodujícím kritériem pro odběr Zboží. 

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že poskytnutí Bonusu není pobídkou či návodem na 
neoprávněné čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění a zároveň prohlašují, že jim 
nejsou známé žádné skutečnosti, které by bránily poskytnutí tohoto Bonusu. Vztahy a případné 
závazky Odběratele vůči zdravotním pojišťovnám a jejich vypořádání jsou jeho výhradní 
záležitostí. 

 
III. Mlčenlivost 

 

1. Smluvní strany se zavazují, že nezveřejní či jiným způsobem nezpřístupní třetím osobám části 
smlouvy představující obchodní tajemství některé ze smluvních stran či jiné údaje vyloučené ze 
zveřejnění, jakož ani jiné informace o vzájemných obchodních vztazích. 

 

2. Smluvní strany zpřístupní celý obsah této smlouvy a informace týkající se jejich spolupráce pouze 
těm zaměstnancům, společníkům, akcionářům a odborným poradcům, kteří je potřebují znát v 
souvislosti s plněním úkolů v rámci této spolupráce. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že institut obchodního tajemství a mlčenlivosti dle této smlouvy se 
nevztahují na Ministerstvo zdravotnictví jako zřizovatele partnera. 

 

4. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které: 
a. jsou veřejně známé, 
b. se stanou veřejně známými jinak než porušením této povinnosti mlčenlivosti zde 

uvedené, 
c. jsou oprávněně v dispozici druhé strany před jejich poskytnutím této straně, 
d. strana získá od třetí osoby, která není vázána povinností mlčenlivosti, 
e. vyžadují-li tak obecně závazné právní předpisy nebo na základě rozhodnutí 

soudů či správních orgánů. 
 

5. Povinnost mlčenlivosti se bez ohledu na ustanovení odstavce 3 vztahuje vždy na informace 
obsažené v jednotlivých Přílohách 1 a 2 této smlouvy. 
 



6. SPolečnost prohlašuje, že veškeré informace obsažené v jednotlivých Přílohách 1 a 2 této 
smlouvy považuje za své obchodní tajemství, a to ve smyslu konkurenčně významných, 
určitelných, ocenitelných a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupných skutečností, mj. 
také definici Zboží, stanovení obratu, který má být dosažen pro splnění podmínek pro Bonus 
podle této smlouvy, vzor a způsob výpočtu ceny a výši Bonusu, cenu balení Zboží, bude-li v 
příslušné Příloze uvedena. 
 

7. Je-li dána zákonná povinnost k uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv (dále jen „zákon o RS“), dohodly se smluvní strany, že takovou povinnost řádně a 
včas splní Odběratel v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o RS, a to po anonymizaci a 
znečitelnění údajů uvedených v předešlém odstavci v souladu s § 5 odst. 8 zákona o RS, které 

nepodléhají jejich zveřejnění.  
 
 

IV. Záv rečná 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, že tato smlouva nebude trvat celé kalendářní čtvrtletí, náleží Odběrateli pouze 
poměrná část Bonusu, pokud na něj vznikl nárok.  

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.    
4. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně. 
5. Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.   
 

Příloha 1 - Bonus 

Příloha 2 – Seznam Zboží 
 

 

V Hradci Králové dne 25.2.2019                                   V Praze dne 12.2.2019

 

 

  

____________________________    ____________________________ 

 odb ratel        společnost 
 

 
  



 

Příloha č.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 – Bonus 
 
Tato příloha obsahuje obchodní tajemství Společnosti a nepodléhá povinnosti zveřejn ní dle § 3 
odst. 2 písm. bě zákona č. 340/2015 Sb. 

 

V Hradci Králové dne 25.2.2019             V Praze dne 12.2.2019

 

 

  

____________________________    ____________________________ 

 odb ratel        dodavatel 
 
 

 

 

 

 

 

 


