
                                                                                                        Číslo smlouvy: BCCZBGEB00076 

                                                                                               Číslo zákazníka: CZ31112691 

 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ BONUSU 
 

Johnson  & Johnson, s.r.o. 

se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Walterovo náměstí 329/1, PSČ: 158 00 

IČ: 41193075  

DIČ: CZ 41193075 

Zastoupená:  Ing. Michalou Malát, MHA, jednatelkou společnosti 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4711 

bankovní spojení: 2001393001/2600 

(dále jen „J&J“) 

 

a 

 

Název organizace: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

se sídlem: V. Klementa 147, 293 50 Mladá Boleslav 

IČ: 27256456, DIČ: CZ27256456 

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva a Ing. Jiří Bouška, místopředseda 

představenstva 

Zapsaná:v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10019 

bankovní spojení: Číslo účtu: 35-3525450227, kód banky: 0100 

(dále jen „Kupující“) 

 

Smluvní strany shora uvedené uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ust. § 

1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „NOZ“), tuto  

 

Smlouvu o poskytnutí bonusu 
 

 

1. Předmět smlouvy 

 

1. Společnost J&J dodává Kupujícímu na základě Rámcové kupní smlouvy č. BCCZBGEB00045 

ze dne 1.2.2016 a z ní vycházejících objednávek zboží (dále jen „Zboží“) definované v Příloze 

č.  2 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást a Kupující toto Zboží od J&J odebírá a platí 

společnosti J&J za odebrané Zboží dohodnutou kupní cenu. Na základě této obchodní 

spolupráce smluvní strany touto Smlouvou sjednávají základní principy a podmínky poskytnutí  

bonusu (dále jen „Bonus“) za odběr Zboží. Rámcová kupní smlouva na dodávky Zboží není 

předmětem ujednání této Smlouvy nijak dotčena. 

 

 

2. Obchodní podmínky 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že společnost J&J poskytne Kupujícímu Bonus za odběr Zboží po 

dobu účinnosti této Smlouvy. Podmínky poskytnutí Bonusu a určení jeho výše jsou stanoveny 

v Příloze č. 1 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. 

 

2. Společnost J&J poskytne Kupujícímu Bonus za předpokladu, že odběr Zboží v referenčním 

období dosáhne    minimálně obratu, který je definován v Příloze č. 1 této Smlouvy.  

 

3. Referenčním obdobím se rozumí období od 1.3.2019 do 31.12.2020 (určené přílohou č. 1 této 

Smlouvy). 
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4.  Úhrada bonusu je podmíněna tím, že Kupující nebude u jednotlivých faktur vystavených 

v referenčním období za dodávky Zboží v prodlení s úhradou svých závazků. V opačném 

případě je J&J oprávněn úhradu Bonusu pozdržet až do doby uhrazení všech neuhrazených 

faktur za dodávky Zboží.  

 

5. Bonus bude Kupujícímu vyúčtován za období příslušného referenčního období opravným 

daňovým dokladem, který bude vystaven do 15. dne v měsíci následujícím po měsíci vyúčtování 

za předpokladu, že bude splněna alikvotní část obratu. Celkové zúčtování, tzn. přiznání ročního 

Bonusu bude provedeno formou dobropisu do deseti pracovních dnů po ukončení kalendářního 

roku.  

 

6. Finanční Bonus bude započten vůči neuhrazeným pohledávkám J&J. 

 

7. Společnost J&J je oprávněna poskytování Bonusu podle této přílohy, s ohledem na průběh 

vzájemné spolupráce, kdykoliv ukončit. 

  

3. Další ujednání 

 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytování Bonusu dle této Smlouvy musí být průběžně 

posuzováno z hlediska souladu se soutěžními pravidly dle zákona č.   143/2001 Sb. o ochraně 

hospodářské soutěže a o změně některých zákonů („Zákon“) a/nebo dle článků 101 a 102 

Smlouvy o fungování Evropské unie („Smlouva o EÚ“).  V případě, že v budoucnosti převáží 

takový výklad, že tato Smlouva nebo její část bude shledána v rozporu se Zákonem a /nebo se 

Smlouvou o EÚ, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od této Smlouvy odstoupit.  

   

2. Nárok na poskytování Bonusu dle této Smlouvy se vztahuje pouze na Zboží, ve vztahu ke 

kterému J&J jako prodávající nemá takové postavení na příslušném relevantním trhu, které by 

mohlo být považováno za dominantní ve smyslu Zákona a/nebo Smlouvy o EÚ. 

 

 

 

4. Ochrana důvěrných údajů 

1. Smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré údaje, které o sobě navzájem získaly v 

průběhu plnění této Smlouvy, které nejsou veřejně přístupné nebo které pokládají za důvěrné. V 

této souvislosti se zavazují zajistit utajování těchto údajů též všemi zaměstnanci Smluvních stran 

i dalšími osobami, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací této Smlouvy. Za důvěrné 

a utajované údaje ve smyslu tohoto článku se považují veškeré údaje, které jsou jako důvěrné 

označeny anebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoliv 

Smluvní straně újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných údajů, 

dokud se tyto údaje nestanou všeobecně známými.  

 

2. V případě pochybností jsou Smluvní strany povinny předpokládat, že údaj je důvěrného 

charakteru, dokud se neprokáže opak. 

 

3. Ustanovení předchozího odstavce se vztahuje na období účinnosti této Smlouvy a dále na období 

10 let po jejím ukončení. 

 

 

5. Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020 ode dne jejího podpisu oběma 

Smluvními stranami.  

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva v tomto znění byla mezi nimi uzavřena v ústní 

formě s účinností od 1. 3. 2019, přičemž si tímto vzájemně potvrzují obsah Smlouvy ve smyslu 

§ 1757 odst. 1 občanského zákoníku za období od 1. 3. 2019 do dne účinnosti této Smlouvy. Pro 

vyloučení pochybností se stanoví, že pro období od účinnosti této Smlouvy se Smlouva sjednává 
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v písemné formě. 

  

3. Dnem podpisu této Smlouvy se ruší veškerá předchozí ujednání a dohody týkající se předmětu 

této Smlouvy mezi smluvními stranami, pokud byly uzavřeny.     

  

4. Pokud se na předmětnou Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv, Kupující se zavazuje zveřejnit tuto Smlouvu 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).  

 

5. Smluvní strany se zavazují chránit před vyzrazením údaje a informace obsažené v této smlouvě, 

které mají charakter obchodního tajemství, či jsou jinak chráněné podle zákona. Za takové údaje 

či informace se považují ujednání uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, přičemž J&J má zájem 

na utajení těchto údajů a informací s tím, že se Kupující zavazuje tyto informace nezveřejnit, 

resp. před jejich zveřejněním je znečitelnit ohledem na jejich konkurenční význam. 

 

6. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemně formou očíslovaných dodatků podepsaných 

oběma Smluvními stranami. 

 

7. Tuto Smlouvu lze vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc, která počíná běžet 

prvním dnem po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně. 

 

8. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit ze zákonem stanovených důvodů.  

 

9. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti okamžikem doručení 

druhé Smluvní straně. 

 

10. V případě zániku této Smlouvy se Smluvní strany zavazují vypořádat si své vzájemné nároky do 

30 dnů ode dne jejího zániku. 

 

11. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá Smluvní strana 

obdrží po jednom vyhotovení. 

 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu přečetly, její obsah je pro ně jasný  

a srozumitelný a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. Na důkaz svého bezvýhradného 

souhlasu s obsahem této Smlouvy připojují své podpisy. 

 

V Praze dne 28.5.2019             V Mladé Boleslavi dne 30.5.2019 

 

J&J: 

 

 

___________________________ 

Johnson & Johnson, s.r.o. 

Ing. Michala Malát, MHA, 

jednatelka společnosti 

Kupující: 

 

 

____________________________ 

Oblastní nemocnice Mladá 

Boleslav, a.s.,  nemocnice 

Středočeského kraje 

Judr. Ladislav Řípa, 

předseda představenstva 

 

 

 

____________________________ 

Ing. Jiří Bouška 

místopředseda představenstva 
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PŘÍLOHA č. 1 

(obchodní tajemství) 


