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Smlouva o poskytnutí množstevního bonusu
uzavřená

dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

se sídlem: Boston Scientific Česká republika s.r.o.

IČ: 25635972

DIČ: CZ25635972

Bankovní spojení: Deutsche Bank, organizační složka, Praha 1,

č.ú.: 3156100001/7910

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 56799

zastoupená: Mgr. Danielou Horákovou, MBA, prokuristkou

(dále jen „Dodavatel“)

a

Fakultní nemocnice Hradec Králové

se sídlem: Sokolská 581, Hradec Králové – Nový Hradec Králové

IČ: 00179906

DIČ: CZ0000179906

jednající: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel

bankovní účet č.: 60003 - 24639511/0710 vedený u České národní banky

(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 zdravotnických prostředků uvedených v příloze

č. 1 této smlouvy (dále též "zboží"). Tyto zdravotnické prostředky jsou určeny výhradně pro

potřeby Odběratele.

2. Předmětem této smlouvy je vzájemná dohoda o poskytnutí množstevního bonusu, a to ve výši a

za podmínek stanovených níže. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že Dodavatel je povinen

při postupu podle této smlouvy respektovat veřejnoprávní ustanovení zák. č. 143/2001 Sb., o

ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, přičemž dále 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 odebírat 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.
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II. Množstevní bonus

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel poskytne Odběrateli množstevní bonus (dále též jen

„bonus“) na objednávky zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, a to

za níže uvedených podmínek a ve výši stanovené přílohou č. 2 této smlouvy.

2. Dodavatel se zavazuje poskytnout Odběrateli bonus dle tohoto článku a přílohy č. 2 na základě
vzájemně odsouhlaseného přehledu všech prodejů uskutečněných během Bonusového období

(viz příloha č. 2), a to v peněžité formě poukázáním příslušné částky na bankovní účet

Odběratele nebo vzájemným započtením závazků a pohledávek. V případě, že v průběhu

Bonusového období dojde k výpovědi této smlouvy nebo dojde k podstatné změně smlouvy,

která bude mít vliv na výpočet bonusu, bude vypořádání mezi Odběratelem a Dodavatelem

provedeno v aktuálním Bonusovém období dle poměrné části, nedohodnou-li se smluvní strany

jinak.

3. Bonusovým obdobím se rozumí jeden rok. Datum, od kterého Bonusové období počíná plynout,

je uveden v příloze č. 2.

4. Dodavatel po skončení každého čtvrtletí zašle Odběrateli výpisy o zboží odebraném od

Dodavatele v příslušném čtvrtletí a Odběratel se zavazuje ve lhůtě max. 10 pracovních dnů po

obdržení takového výpisu doručit Dodavateli písemné vyjádření, zda s výpisem souhlasí.

Vyrovnání čtvrtletního bonusu bude provedeno Dodavatelem formou opravného daňového

dokladu (dobropisu). Dodavatel vystaví opravný daňový doklad (dobropis) s uvedením období,

k němuž se bonus vztahuje, a zašle jej Odběrateli. Splatnost opravného daňového dokladu

(dobropisu) je shodná se splatností vystavených faktur. Bonus se vypočte z výše Odběratelem

dosaženého obratu bez DPH. Problematika DPH bude u bonusu řešena dle platné úpravy

vztahující se k DPH. Čtvrtletím se rozumí období 3 měsíců, přičemž první čtvrtletí začíná prvním

dnem Bonusového období, které je stanoveno v čl. II odst. 3 této smlouvy. Výpočet vyrovnání

bonusu v jednotlivých čtvrtletích (vyjma posledního) bude prováděn dle poměrné části. Dnem

zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den čtvrtletí Bonusového období.

5. Celkové vyrovnání, tzn. přiznání bonusu za celé Bonusové období, bude provedeno tak, že

Dodavatel do 15 pracovních dnů po skončení Bonusového období zašle Odběrateli kalkulaci

bonusu k odsouhlasení a Odběratel je povinen ve lhůtě max. 10 pracovních dnů po obdržení

takové kalkulace doručit Dodavateli písemné vyjádření, zda s ní souhlasí. Dodavatel do deseti

dnů ode dne, kdy obdržel od Odběratele odsouhlasení kalkulace bonusu, vystaví opravný

daňový doklad ve prospěch Odběratele a následně mu jej doručí. Splatnost vystaveného

opravného daňového dokladu je 30 dní ode dne jeho vystavení. Vyúčtování konečné výše

bonusu za Bonusové období bude poníženo o vyplacené čtvrtletní bonusy dle čl. II odst. 4 této

smlouvy. Dnem zdanitelného plnění pro vyplacení konečné výše bonusu bude poslední

kalendářní den Bonusového období.

6. Pokud po skončení Bonusového období nárok na Bonus Odběrateli nevznikne nebo výše nároku

na bonus bude nižší než do té doby vyplacené bonusy dle čl. II odst. 4 této smlouvy, vystaví

Dodavatel opravný daňový doklad (vrubopis) ve výši vzniklého rozdílu. Opravný daňový
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doklad (vrubopis) bude splatný na účet Dodavatele do 30 dní ode dne doručení opraveného

daňového dokladu Odběrateli.

7. 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

30 dní.

8. Smluvní strany dále berou na vědomí a prohlašují, že bonus specifikovaný v této smlouvě se

vztahuje výhradně na zdravotnické prostředky zde uvedené a na dobu platnosti a účinnosti této

smlouvy. Odběr zdravotnických prostředků mimo toto období či odběr dalších zdravotnických

prostředků zde neuvedených, se pro účely výpočtu bonusu (resp. pro účely posouzení vzniku

nároku na tento bonus) nepoužije.

9. Smluvní strany prohlašují, že účelem této smlouvy není reklama zboží ani poskytnutí daru či
sponzorského příspěvku Odběrateli, ani poskytnutí slevy z ceny zboží odebíraného

Odběratelem, ale poskytnutí množstevního bonusu závislého na množství zboží odebraného

Odběratelem.

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 poskytování 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.
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IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto

smlouvu ukončit písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním

dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé

smluvní straně.

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 určení Bonusu, tj. bonusové schéma uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, je považováno

za obchodní tajemství, bude před zveřejněním v registru smluv znečitelněno;

- seznam zboží uvedený v příloze č. 1 této smlouvy, je považován za obchodní tajemství, a

smluvní strany se dohodly, že tabulka uvedená v příloze č. 1 smlouvy bude před zveřejněním

v registru smluv znečitelněna;

- 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 Odběratel, 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 prohlašují, 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.

7. Na práva a povinnosti v této smlouvě blíže neupravené se přiměřeně použijí ustanovení

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.
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10. Ustanovení této smlouvy se použijí také na Bonusové období tak, jak je uvedeno v čl. II odst. 3

této smlouvy, tzn. i na období před nabytím účinnosti této smlouvy.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam zboží

Příloha č. 2 – Množstevní bonus

V Praze dne 15.3.2019                 V Hradci Králové dne 1.4.2019

………………………………………. …………………………………………………

Boston Scientific Česká republika s.r.o. Fakultní nemocnice Hradec Králové

Mgr. Daniela Horáková, MBA prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

prokuristka ředitel
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Příloha č.1 – Seznam zboží – Obchodní tajemství

Příloha č. 2 – Vzor obratového bonusu – Obchodní tajemství

Dodavatel poskytne množstevní bonus (MB) z celkového objemu odebraného a vyfakturovaného zboží

(FO) uvedeného v příloze č. 1, v cenách bez DPH. Výše bonusu za bonusové období bude určena

následujícím postupem:

Hodnota bonusu v Kč bez DPH za bonusové období MB = fixní částka bonusu v Kč bez DPH dle tabulky

náležející k nejvyššímu dosaženému pásmu obratu za bonusové období pro danou kategorii

MB = množstevní bonus - výše množstevního bonusu vyjádřená v CZK bez DPH

FO = fakturovaný objem zboží – vypočte se jako součet cen všech balení příslušného zboží, který Odběratel

nakoupí v bonusovém období od Dodavatele. Cenou balení výrobku se rozumí cena výrobce bez DPH určená

Dodavatelem a platná v daném referenčním období. Do fakturovaného objemu zboží se zahrnují, pro účely výpočtu
množstevního bonusu, v součtu částky z faktur vystavených Dodavatelem v bonusovém období.

FO - Výše fakturovaného obratu v Kč bez DPH za

bonusové období

MB - Fixní částka množstevního bonusu v Kč bez

DPH

Bonusové období počíná plynout od 1. 1. 2019.


