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Smlouva o kompenzaci

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
IČ: 63984482
se sídlem: U Trezorky 921/2, 15800 Praha 5- Jinonice 
zápis v OR:oddíl C, vložka 38105 rejstříku vedené MS v Praze 
zastoupená paní ........... ..............................

(dále jen „Dodavatel")

a

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Sídlo: Vančurova 1548, 272 59 Kladno 
IČ: 27256537 
DIČ: CZ 27256537
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze pod sp.zn. B 10020

zastoupená: ...... ................................................... ........................ 
. .. ... ............. ......................................... ........................

(dále jen „Odběratel")

Vzhledem k tomu, že:

Dodavatel je společností zabývající prodejem a distribucí léčivých přípravků;
- Odběratel je subjektem využívajícím při své činnosti léčivé přípravky, popř. 

subjektem léčivé přípravky vydávajícím konečným uživatelům;
- Odběratel odebírá mimo jiné i léčivé přípravky Dodavatele (dále jen „výrobky");
- A strany mají zájem spolupracovat na podpoře poskytování zdravotní péče a 

dohodnout si některé podmínky v souvislosti s odběrem výrobků;

se strany dohodly na následujícím:

I .

Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje poskytnout Odběrateli kompenzaci na výrobky uvedené v 
příloze č. 2 této dohody ve výši uvedené v příloze č. 3. Tam, kde Odběratel neodebírá 
výrobky přímo od Dodavatele, ale od jiného distributora, poskytne Dodavatel na 
výrobky uvedené v příloze č.2 konkrétnímu distributorovi kompenzaci ve výši dle 
přílohy č. 3, což umožňuje poskytnutí stejné kompenzace ze strany distributora 
Odběrateli. Pro účely této smlouvy budou pro veškeré výpočty použity jako základ ceny 
výrobce, tedy ceny uplatněné Dodavatelem při prodeji výrobků, ať už přímo Odběrateli 
nebo distributorovi bez DPH a obchodní přirážky. Odběratel bere na vědomí, že 
Dodavatel nemůže ovlivnit ceny jednotlivých distributorů, jejich obchodní přirážku a 
další obchodní podmínky..
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2. Kompenzace bude poskytována ................ ............. ............... . . . . ........... ................ 
............ Kompenzace bude poskytována z celkového finančně vyjádřeného objemu 
všech odebraných výrobků uvedených v příloze č. 2.

II.
Platební podmínky

1. Dodavatel zajistí výplatu kompenzace na základě přehledu nákupů výrobků uvedených 
v příloze č. 2 této smlouvy Odběratelem v daném ............ Přehled Odběratel poskytne 
Dodavateli nejpozději do 5. dne následujícího ............ Přehled nákupů (vratký jsou brány 
jako záporné prodeje a musí být součástí přehledu) bude zasílán v elektronické podobě 
na adresu: ......................................... a bude obsahovat minimálně následující položky:

- SUKL kód
- Specifikace výrobku 

Odebrané množství 
Datum odběru 
Distributor

2. Dodavatel zajistí, že kompenzace bude poskytnuta do 30 dnů od doručení přehledu 
nákupů za ........ ............

3. Platba kompenzace bude provedena na základě řádného účetního dokladu.

III.
Doba trvání smlouvy

1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a účinnosti v souladu se 

zákonem č. 340/2015SB., o registru smluv, v platném znění.. Za první období se považuje
. ...................... ........

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
s výpovědní dobou 1 měsíce s počátkem běhu prvního dne následujícího po měsíci 
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

4. Dodavatel je oprávněn písemně navrhnout Odběrateli zúžení rozsahu výrobků tvořících 
základ pro výpočet kompenzace. Pokud Odběratel tento návrh písemně neakceptuje do 
15 dní od jeho doručení, dohodly se strany, že smlouva zaniká koncem měsíce, v němž 
došlo k marném uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu.

IV.
Mlčenlivost

1 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících 
se zejména zdravotní, obchodní, ekonomické či technické činnosti, které se dozví v 
souvislosti se svojí činností na základě této smlouvy, včetně jednání před uzavřením této 
smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Smluvní strany si jsou 
vědomy, že se jedná o důvěrné informace a zavazují se, že výše uvedené skutečnosti 
neposkytnou třetím osobám, ani jich nevyužijí ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích 
osob.

2. Tato smlouva obsahuje obchodní tajemství obou stran, přičemž toto obchodní tajemství 
je takto označeno a strany obdrží spolu se smlouvou i její obraz se znečitelněnými částmi 
představujícími obchodní tajemství.

3. V případě, že bude kterákoliv ze stran povinna uveřejnit tuto smlouvu, zavazuje se 
zveřejnit právě její obraz se znečitelněnými částmi představujícími obchodní tajemství.
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V.
Závěrečná ustanovení

1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou 
písemného číslovaného dodatku, pokud není výše v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran 
touto smlouvou výslovně neupravená, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Případné spory se zavazují smluvní strany řešit smírnou cestou a v případě, že nedojde 
k dohodě, budou spory řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že souhlasí s jejím obsahem.
5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, 

nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná, vymahatelná. 
Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné, nevymahatelné ustanovení 
této smlouvy ustanovením jiným, platným, účinným, vymahatelným, které svým obsahem 
a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

6. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti nabývá v souladu se zákonem o registru smluv.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující 
obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č. 1 : Seznam lékárenských zařízení
Příloha č. 2 : ............................
Příloha č. 3 : ....................................

...... .......... .............. 
........................ ........................
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Příloha 1
Seznam lékárenských zařízení Odběratele

Název subjektu: Oblastní nemocnice Kladno 
Adresa: Vančurova 1548, 272 59 Kladno

Phoenix ZČ 1100964
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Příloha 2
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Příloha 3.
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