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Smluvní Strany: Yyıć //Q 
Fresenius Kabi s.r.o. 

NErv›C)C;N=C,E „ıH~iL.Á\/A 

Se sídlem: Želetavská 1525/1, 140 OO Praha 4 1 Z- D5' Z015 

ICÍˇ 25135228 Vrchiicžflého 59 
DIC: CZ25135228 
zastoupená: 
Zapsaná V OR vedeném u MS V Praze oddíl C, Vložka 52618 

dále jak0,, dodavatel “

a 

Nemocnice Iihlava, p.o. 
se sídlem: Vrchlického 59, 586 33 Ilhlava 
Ičz 00090638 
zastoupená: MUDr. Lukášem Velevem, MHA, ředitelem 
Zapsaná V OR vedeném u KS V Brně, oddíl Pr, vložka 1472 

dale ]flK0 ,, Oúwemteı" 

uzavřeli dne, měsíce a roku níže uvedeného 
V souladu S ust. § 1746 odst. 2 Zák.č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník tuto 

smlouvu O rabatu: 
(dále jen ,,Smlouva”) 

I. 

Úvodní ustanovení 

1) Dodavatel je právnickou osobou založenou dle práva České republiky, sídlící na 
území České republiky a poskytující služby či dodávající Zboží také subjektům 
V České republice. 
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Dodavatel je plátcem daně Z přidané hodnoty (DPH). 

Odběratel je zdravotnickým zařízením ve smyslu zák.č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách. 

Odběratel je plátcem daně Z přidané hodnoty (DPH). 

Dodavatel a Odběratel se pro vyloučení všech pochybností dohodli, že jejich 
závazkový vztah Z této Smlouvy se řídí Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Dodavatel pravidelně dodává Odběrateli léčivé přípravky (dále jen ,,Zboží“), a to 
dle podmínek objednávání, dodávání, způsobu a výše hrazení dohodnuté kupní 
ceny dohodnutých v této Smlouvě. 

Na základě průběhu dosavadní Spolupráce mezi Dodavatelem a Odběratelem, 
řádného plnění dohodnutých podmínek spolupráce, a za účelem rozvoje další 
spolupráce vbudoucnu se Dodavatel a Odběratel dohodli na užití níže 
uvedených nástrojů při dodávání Zboží. 

Dodavatel i Odběratel shodně prohlašují, že jejich úmyslem, ani účelem této 
Smlouvy není obcházení jakýchkoli zákonných ustanovení, poskytování darů, 
ani krácení či vyhýbání se plnění daňové povinnosti. Pokud by se v budoucnu 
ukázalo, že příslušný orgán státní správy, samosprávy, či soudní moci hodnotí 
níže uvedené nástroje při dodávání Zboží jako obcházení určitých zákonných 
ustanovení, poskytování darů, a/nebo krácení či vyhýbání se plnění daňové 
povinnosti, zavazují se Smluvní strany od používání takových nástrojů při 

dodávání Zboží upustit a závadný stav bez zbytečného odkladu odstranit. 

II. 

Nástroje při dodávání Zboží 
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Dodavatel a Odběratel se dohodli, že Dodavatel každou dodávku Zboží opatří 
dodacím listem, vněmž bude uveden každý určitý konkrétní druh dodaného 
Zboží, jeho měrná jednotka (např. kus, litr, kilogram apod.), počet dodaných 
měrných jednotek, způsob balení a způsob dodání Zboží, avšak bez uvedení i jen 
jednotkové ceny Zboží. 

Dodavatel a Odběratel se dohodli, že po dodání Zboží dle každé jedné 
objednávky vystaví Dodavatel fakturu - daňový doklad pro účely úhrady kupní 
ceny dohodnuté v této Smlouvě. 
Dodavatel a Odběratel se dohodli, že zpravidla do 10 dnů po ukončení každého 
kalendářního měsíce, v němž došlo k dodání Zboží, u něhož Dodavateli vznikl 
nárok na poskytnutí rabatu, Dodavatel vystaví Odběrateli dobropis - daňový 
doklad, vněmž uvede zejména konkrétní druhy dodaného Zboží, u nichž je 
poskytován rabat, výši rabatu, výši kupní ceny, Z níž je rabat vypočten, celkovou 
výši poskytnutého rabatu pro každý konkrétní druh dodaného Zboží vKč a 
součet celkových výší poskytnutého rabatu všech druhů dodaného Zboží v Kč. 

Dodavatel a Odběratel se dohodli, že dobropis může být vystaven i dříve či 
později, než je uvedeno výše v odstavci 5), dohodnou-li se na tom Dodavatel 
sOdběratelem ad hoc vpřípadě konkrétního dodání zboží, přičemž postačí 
dohoda ústní. Datum vystavení dobropisu však nesmí předcházet datu vystavení 
faktury k úhradě kupní ceny Zboží, u nejz je poskytován rabat. 
Dodavatel a Odběratel se dohodli, že v případě, došlo-li již k úhradě kupní ceny 
Zboží ze strany Odběratele, uhradí Dodavatel Odběrateli součet celkových výší 
poskytnutého rabatu všech druhů Zboží uvedený vdobropisu do 10 dnů po 
vystavení dobropisu, a to na bankovní účet Odběratele uvedený v záhlaví této 
Smlouvy. Dodavatel a Odběratel se dohodli, že v případě prodlení Dodavatele 
S úhradou částky, která má být Odběrateli uhrazena dle dobropisu vystaveného 
Dodavatelem, je Dodavatel povinen uhradit Odběrateli smluvní úrok Z prodlení 
ve výši 0,01 % p.a. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato Smlouva nahrazuje Smlouvu o rabatu ze dne 3. 7. 2014. 
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) 

)

) 

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
Smluvními stranami, resp. poslední ze Smluvních stran. 
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, které mají platnost originálu, Z 
nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanovením 
občanského zákoníku V platném znění (dále jen ,,NOZ”). Dojde-li k jakémukoli 
výkladovému sporu ohledně ustanovení uvedených V této Smlouvě, má vždy 
přednost ustanovení tohoto odstavce, případně výklad souladný S těmito 
ustanoveními: 
Smluvní strany společně prohlašují, že touto smlouvou upravují komplexně a 

úplně svá vzájemná práva a povinnosti. Pro výklad této smlouvy, resp. pro 
stanovení práv a povinností smluvních stran týkajících Se této smlouvy proto 
smluvní strany vylučují použití jakýchkoli dokumentů výslovně neuvedených V 
této smlouvě (včetně korespondence smluvních stran předcházející uzavření této 
smlouvy), oborových či jiných zvyklostí či případné předchozí praxe smluvních 
stran. Smluvní strany tuto smlouvu rovněž dříve neuzavřely v jiné než písemné 
formě, žádná ze stran proto není oprávněna jeji obsah písemně potvrdit ve 
smyslu a S účinky dle § 1757 NOZ. 
Postoupení této smlouvy jako celku je vyloučeno bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. 
Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 NOZ se nepoužije. Určení 
množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně 
určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy 
jakkoli zasahovat. 
Dle § 1765 NOZ na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností 
Před uzavřením smlouvy Strany Zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i 

faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy 
nelze měnit rozhodnutím Soudu. 
Smluvní Strany prohlašují, že si navzájem Sdělily veškeré okolnosti požadované 
dle § 1728 odst. 2 NOZ. Smluvní strany jsou dále povinny si navzájem 
neprodleně sdělovat. ' 

Iakákoli smluvní pokuta mezi smluvními stranami musí být sjednána pouze 
písemně, a to výlučně v podobě listiny podepsané (nikoli elektronicky) oběma 
smluvními stranami. 
Neplatnost právního jednání (v důsledku nedodržení jeho ujednané formy) 
souvisejícího s touto smlouvou lze namítat i v případě, že již bylo některou ze 
stran plněno. Ustanovení § 582 odst. 2 NOZ se proto nepoužije. 
Iestliže některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným (čí 
zdánlivým) nebo se stane ve vztahu smluvních stran jinak neúčinným, 
neznamená neplatnost (či zdánlivost) ani neúčinnost tohoto ustanovení 
neplatnost (či zdánlivost) ani neúčinnost této Smlouvy jako celku ani 
jednotlivých jejích jiných ustanovení, pokud lze takové neplatné (resp. zdánlivé) 
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13) 

14.) 

15) 

16) 
17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

či neúčinné ustanovení oddělit v souladu se zákonem od ostatního obsahu této 
smlouvy. Smluvní strany se Zavazují, že bez zbytečného odkladu poté, co důvod 
takovéto neplatnosti (resp. zdánlivosti) či neůčinnosti zjistí, nahradí na základě 
vzájemných jednání zahájených kteroukoli z nich takovéto neplatné (či zdánlivě) 
nebo neůčinné ustanovení jiným platným a účinným ustanovením, které bude 
nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního neplatného (resp. 
zdánlivého) či neůčinného ustanovení. 
V případě změny právní formy kterékoliv smluvní strany přecházejí práva a 
povinnosti Z této smlouvy na nástupnický subjekt. 
Objednatel neakceptuje jakékoli smluvní pokuty či sankce za porušení svých 
povinností, vyjma Zákonem stanovených. 
Měnit či doplňovat tuto Smlouvu je možné pouze písemnými dodatky 
podepsanými oběma Smluvními stranami, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak. 
Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 
Tato Smlouva zaniká tím okamžikem Z následujících okamžiků, který nastane 
dříve: 

a. dnem stanoveným V písemné dohodě obou Smluvních stran, 
b. uplynutím výpovědní doby na základě písemné výpovědi jedné ze 

Smluvních stran. 
Každá ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to i 

bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 (jeden) měsíc a počíná běžet prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní 
straně. 
Ustanovením odstavce 4) o zániku Smlouvy není dotčeno právo Smluvních stran 
od této Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů. 
Smluvní strany se dohodly, že veškerou vzájemnou písemnou komunikaci 
budou činit na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, nedohodnout-li se 
písemně jinak. Smluvní strany se současně Zavazují sdělit si bez zbytečného 
prodlení veškeré Změny v údajích uvedených v záhlaví této Smlouvy. Poruší-li 
některá ze Smluvních stran tuto povinnost, nemůže se úspěšně dovolat 
nedoručení písemnosti či jiného plnění. 
Smluvní strany prohlašují, že veškerá ustanovení této Smlouvy považují za 
důvěrná. Současně se Zavazují, že o obsahu této Smlouvy zachovají mlčenlivost. 
To však nemá vliv na plnění povinností vůči příslušným orgánům státní správy, 
samosprávy či soudní moci, které jsou stanoveny zákonem či pravomocným 
rozhodnutím těchto orgánů. 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, je jim srozumitelná a je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněným svobodně, vážně, určitě a 
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
vlastnoruční podpisy. 
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Přílohy: Příloha č. 1 - Seznam zboží 

V Praze dne ............ ._ V Iihlavě dne 

Fresenius Kabí S.r.O. Nemocnice Iihlava, p.O. 
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