Číslo dodavatele:

Číslo odběratele: B/2017/072
DOHODA O UKONČENÍ
Smlouvy o poskytování obchodního zvýhodnění
ze dne 7. 12. 2017, ve znění dodatku č. 1 a 2

mezi
Boston Scientific Česká republika s.r.o.
se sídlem Karla Engliše 3219/4 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 256 35 972
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 56799
zastoupená XXXXXXXXX
(dále jen „Dodavatel“)
a
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
se sídlem Pekařská 664/53, 656 91 Brno
IČ: 001 59 816
zastoupená Ing. Vlastimil Vajdákem, ředitelem
(dále jen „Odběratel“)
Dodavatel a Odběratel dále jen „Strany“ a jednotlivě „Strana“.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Dodavatel a Odběratel jsou stranami Smlouvy o poskytování obchodního
zvýhodnění ze dne 7. 12. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 10. 10. 2018,
číslo smlouvy Odběratele B/2017/072 (dále jen „Smlouva“);
VZHLEDEM K TOMU, ŽE Strany neočekávají, že by ke konci roku 2019 došlo ke splnění podmínek
stanovených Smlouvou pro poskytnutí obchodního zvýhodnění v jakékoli výši; a
VZHLEDEM K TOMU, ŽE Strany si nepřejí být nadále vázány Smlouvou;
SE STRANY NYNÍ DOHODLY, ŽE mezi sebou uzavřou v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto Dohodu o ukončení Smlouvy (dále jen „Dohoda“).
I.
Předmět Dohody
1. Strany mezi sebou uzavřely Smlouvu, kterou se Dodavatel zavázal za podmínek tam stanovených
poskytovat Odběrateli obchodní zvýhodnění za odběry zboží Dodavatele na základě samostatných
právních jednání (dále jen „Obchodní zvýhodnění“).
2. V souladu s článkem III.4 Smlouvy se Strany tímto dohodly na ukončení Smlouvy, jakož i zrušení
jakýchkoliv závazků, práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, s výjimkou povinnosti ochrany
důvěrných informací a obchodního tajemství, a to ke dni účinnosti této Dohody.
II.
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Vypořádání práv a závazků ze Smlouvy

1. Strany potvrzují, že ke dni této Dohody neexistuje žádná neuhrazená pohledávka Odběratele za
Dodavatelem na poskytnutí Obchodního zvýhodnění nebo jeho části dle Smlouvy. Pro vyloučení
pochybností se Odběratel tímto výslovně vzdává jakýchkoliv současných nebo budoucích nároky na
vyplacení Obchodního zvýhodnění nebo jeho část dle Smlouvy.
2. Strany se dohodly, že veškerá práva a nároky Odběratele vzniklá na základě právního vztahu založeného
Smlouvou nebo v souvislosti s ním, včetně práv a nároků týkajících se Obchodního zvýhodnění
vypočítávaných a vyplácených dle podmínek uvedených ve Smlouvě, jsou uzavřením této Dohody zcela
vypořádány a zanikají.
3. Za účelem vyloučení pochybností Odběratel prohlašuje a potvrzuje, že on ani jeho majetkově spřízněné
osoby či právní nástupci, každý zvlášť ani společně, v době uzavření této Dohody nemají a před žádným
orgánem neuplatní vůči Dodavateli ani jeho majetkově spřízněným osobám, žádné další právní ani jiné
nároky v souvislosti s právním vztahem založeným Smlouvou, a pokud by nějaká taková či jiná práva či
nároky ke dni uzavření této Dohody existovala nebo na základě právního vztahu založeného Smlouvou
vznikla v budoucnu, tak se jich Odběratel ke dni uzavření této Dohody výslovně vzdává a zavazuje se, že
žádný z těchto nároků nebude Odběratel, jeho majetkově spřízněné osoby či právní nástupci, každý
zvlášť ani společně, uplatňovat vůči výše uvedeným osobám ani před žádným orgánem.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Strany prohlašují, že jsou povinny dodržovat veškeré platné zákony, právní předpisy, směrnice a oborové
předpisy.
2. Strany prohlašují, že jsou oprávněny uzavřít tuto Dohodu a získaly k tomu veškeré nezbytné souhlasy a
povolení.
3. Každá Strana zpřístupní obsah této Dohody a informace týkající se jejího předmětu pouze těm
zaměstnancům, společníkům, akcionářům a odborným poradcům, kteří je potřebují znát v souvislosti s
plněním povinností podle této Dohody, a zavazuje se zachovávat důvěrnou povahu obsahu této Dohody a
informací týkajících se jejího zamýšleného předmětu a neučiní žádná veřejná oznámení žádné třetí osobě
bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany. Toto omezení se nevztahuje na informace, které:
a.
b.
c.
d.

jsou veřejně známé;
se stanou veřejně známými (jinak než z důvodu porušení ustanovení této Dohody);
jsou oprávněně k dispozici druhé Straně před jejich poskytnutím takové Smluvní straně;
Strana oprávněně získá od třetí osoby, která není zavázána k zachovávání mlčenlivosti.

Dále jsou Strany oprávněny zpřístupňovat jakékoliv informace v rozsahu, v němž je to požadováno
jakýmikoliv příslušnými zákony nebo etickými pravidly nebo ze strany soudů či správních orgánů. V
případě porušení povinnosti podle tohoto odstavce odpovídá příslušná Strana za škodu způsobenou tímto
porušením druhé Straně.
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4. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění této Smlouvy v registru
smluv podle předchozí věty zajistí Odběratel.
5. Tato Dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 2.1.2020

_________________________
XXXXXXXXXX
Boston Scientific Česká republika s.r.o.

V Brně dne 8.1.2020

_________________________
Ing. Vlastimil Vajdák
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
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