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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ 
OBCHODNÍHO ZVÝHODNĚNÍ 

 
uzavřená  

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

Účastníci 
 
1.Odběratel:        
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 
sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo 
jednající: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA, ředitel  
IČ: 00092584 
DIČ: CZ00092584  
bank. spojení: xxx  
č. účtu: xxx 
 
a  
  
2. Dodavatel:       
SurgiCare s.r.o.  
sídlo: Šanov 216, 270 31  Rakovník     
jednající: Mgr. Luděk Sekyra, Jednatel a ředitel společnosti 
IČ: 24215660  
DIČ: CZ24215660  
bank. spojení: xxx 
č. účtu: xxx 
 

 
II. 

Předmět 
 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování finanční bonifikace 
(dále jen „obchodní zvýhodnění“) odběrateli za jím odebrané zboží dodavatele. Smluvní strany souhlasí a 
potvrzují, že účelem této smlouvy není reklama jakéhokoli výrobku dodavatele nebo osob s ním spřízněných 
ani poskytnutí daru či sponzorského příspěvku, ani jakákoli forma poskytování vzorků daných léčivých 
přípravků nebo zdravotnických prostředků, ale výlučně poskytnutí obchodního zvýhodnění zohledňujícího 
ekonomickou úsporu na straně dodavatele danou množstvím výrobků odebraných odběratelem a jeho 
celkovým obratem. 
 

2. Závazek dodavatele poskytnout odběrateli obchodní zvýhodnění se vztahuje pouze na zboží vymezené 
v příloze č. 1, této smlouvy, případně pokud si strany prostřednictvím svých kontaktních osob dodatečně 
písemně dohodnou, tak na celý sortiment dodavatele.  
 

3. Dodavatel se zavazuje poskytnout odběrateli za podmínek uvedených v této smlouvě obchodní zvýhodnění 
ve výši stanovené výpočtem, uvedeným v příloze č. 2, této smlouvy. Tato příloha taktéž upravuje délku 
referenčního období, na které je výpočet navázán. Smluvní strany se dohodly, že před koncem každého 
kalendářního roku strany vstoupí v jednání a dohodnou se na zachování nebo změně výpočtu pro rok 
následující (v případě změny jsou smluvní strany povinny postupovat v souladu s čl. IV. odst. 11, v případě 
zachování ponechají původní znění).  
 

4. Dodavatel se zavazuje poskytnout odběrateli obchodní zvýhodnění jedním z následujících způsobů, který 
si v dostatečné lhůtě před ukončením příslušného referenčního období této smlouvy písemně dohodnou a 
odsouhlasí kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. IV. odst. 12, této smlouvy: v zákonných penězích 
poukázáním příslušné částky na bankovní účet odběratele nebo vzájemným započtením vůči nejstarším 
neuhrazeným pohledávkám, které má dodavatel vůči odběrateli (bez ohledu na to, zda splatným či 
nesplatným) a to na základě opravného daňového dokladu vystaveného dodavatelem do 10 dnů po 
odsouhlasení kalkulace obchodního zvýhodnění odběratelem dle následujícího odst. tohoto článku. 
Splatnost opravného daňového dokladu je 30 dní od jeho vystavení. K základu daně na opravném daňovém 
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dokladu bude připočtena zákonná sazba DPH odpovídající původnímu plnění. Přílohou opravného 
daňového dokladu bude seznam původních daňových dokladů, ze kterých se obchodní zvýhodnění počítá. 
 

5. Odsouhlasení kalkulace obchodního zvýhodnění se strany této smlouvy zavazují provést tak, že nejpozději 
k poslednímu dni příslušného referenčního období zašle dodavatel kontaktní osobě odběratele uvedené 
v čl. IV. odst. 12 této smlouvy k odsouhlasení návrh kalkulace obchodního zvýhodnění za dané referenční 
období, a to ve formátu tří samostatných dokumentů: 

- prvním, obsahujícím komoditní kategorie, položky a odebrané zboží ve formě a s náležitostmi, jak je 
uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy (kód ZP, katalogové číslo apod.), 

- druhém, obsahujícím seznam faktur, ke kterým se váže obchodní zvýhodnění daného referenčního 
období, a  

- třetím, obsahujícím samotný výpočet obchodního zvýhodnění, a to i se zohledněním případných změn 
přílohy č. 2 v průběhu referenčního období, 

a ta je povinna jej do 5 pracovních dnů odsouhlasit, nebo jej dodavateli vrátit k přepracování. V případě, že 
kontaktní osoba odběratele kalkulaci odsouhlasí, zavazuje se dodavatel postupovat v souladu s čl. II. odst. 
4. této smlouvy a vystaví příslušný opravný daňový doklad. V opačném případě je povinen dodavatel 
kalkulaci do 10 dnů od vrácení přepracovat dle připomínek odběratele a opětovně zaslat přepracovaný 
návrh kontaktní osobě odběratele k odsouhlasení postupem uvedeným výše.  

 
 

III. 
Trvání smlouvy 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

 
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

 
3. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany a to bez uvedení důvodu. Výpovědní 

doba končí vždy poslední den příslušného kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla tato doručena druhé 
smluvní straně.  
 

4. Tuto smlouvu lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran.  
 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Odběrateli uzavřením této smlouvy nevzniká povinnost odebrat od dodavatele jakékoliv zboží, službu nebo 

jakékoliv jiné plnění a nadále disponuje absolutní volností co do výběru smluvních partnerů či odběru zboží. 
Smlouva nezavazuje odběratele k předepisování, nákupu, užívání, doporučování nebo zajištění užívání 
jakéhokoli výrobku dodavatele nebo s ním spřízněných nebo k němu přidružených osob. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že poskytnutí obchodního zvýhodnění není pobídkou či návodem na 
neoprávněné či nehospodárné čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění a zároveň prohlašují, 
že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily poskytnutí obchodního zvýhodnění. Strany jsou si 
vědomy, že při plnění této smlouvy musí být respektována ustanovení z. č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže, v platném znění pozdějších předpisů a Smlouvy o fungování Evropské Unie 
 

3. Smluvní strany, každá samostatně, se zavazují, že pokud by se objevilo důvodné podezření, že poskytování 
obchodního zvýhodnění dle této smlouvy, může vyvolat nebo vyvolává účinky omezení účinné hospodářské 
soutěže, budou podmínky obchodního zvýhodnění stranami neodkladně revidovány.  
 

4. Dodavatel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo 
její části třetí osobě bez písemného souhlasu odběratele. 
 

5. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se 
předmětu této smlouvy.   
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6. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být 
vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
 

7. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o povaze, předmětu a podmínkách spolupráce stran a o všech 
náležitostech, které strany měly a chtěly ujednat, a které považují za důležité. Strany se dohodly, že 
podstatná změna okolností, za nichž byla jejich spolupráce dohodnuta, nezakládá právo žádné ze stran 
domáhat se obnovení jednání o podmínkách spolupráce ve smyslu §1765 občanského zákoníku, není-li 
zde stanoveno jinak. 
 

8. Veškeré informace v ústní nebo písemné podobě, které si mezi sebou smluvní strany navzájem poskytly 
nebo poskytnou v souvislosti s touto smlouvou, mají charakter důvěrných informací („Důvěrné informace“). 
Smluvní strany se zavazují Důvěrné informace chránit před jakýmkoliv jejich neoprávněným zpřístupněním 
třetím osobám (aktivním či pasivním, přímým či nepřímým) a jejich zneužitím. Smluvní strany mohou 
poskytovat přístup k Důvěrným informacím pouze svým poradcům či zaměstnancům, kteří mají z povahy 
své činnosti potřebu tyto informace znát, a to za předpokladu, že se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jako je obsažena v tomto ujednání. Povinnost mlčenlivosti bude trvat i po ukončení 
jakékoliv spolupráce či jiného vztahu mezi odběratelem a dodavatelem. Za porušení mlčenlivosti dle toho 
odstavce se nepovažuje poskytnutí informací příslušným zdravotním pojišťovnám a zřizovateli odběratele, 
kterým je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 
 

9. Dodavatel prohlašuje, že určité informace obsažené v této smlouvě nebo jejích přílohách, zejména ty 
týkající se prodeje produktů, cenových ujednání, specifikace produktů, podmínek poskytování obchodního 
zvýhodnění a mechanismu jeho poskytování, splňují podmínky obchodního tajemství ve smyslu § 504 
Občanského zákoníku („Obchodní tajemství“) a že má zájem tyto jako své obchodní tajemství chránit. 
Příslušné informace budou v této smlouvě řádně znečitelněny a označeny. Za porušení obchodního 
tajemství dle toho odstavce se nepovažuje poskytnutí informací příslušným zdravotním pojišťovnám. 
 

10. Přesahuje-li hodnota předmětu nebo plnění této smlouvy částku 50.000,- Kč bez DPH, odběratel je povinen 
tuto smlouvou zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění 
provede odběratel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy s tím, že informace, které představují 
Obchodní tajemství nebo osobní údaje, budou anonymizovány.  
 

11. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako 
dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy. Přílohy této smlouvy mohou strany měnit, resp. 
je nahradit přílohami novými, i bez uzavření písemného dodatku a to po vzájemném odsouhlasení nové 
verze přílohy kontaktními osobami smluvních stran. Nová příloha musí zachovat strukturu původní přílohy 
smlouvy, dále musí být označena příslušným číslem verze a datem účinnosti.   
 

 
12. Smluvní strany pověřily jednáním v rámci plnění předmětu této smlouvy tyto kontaktní osoby (osobní 

údaje):     
 

Za dodavatele    

Jméno, příjmení Funkce Telefon Email 

Mgr. Luděk Sekyra Jednatel    

    

 
 

Za odběratele    
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Jméno, příjmení Funkce Telefon Email 

 Obchodní náměstek   

 Obchodní referent   

 Referent   

 Referent   

 
 
 

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:  
 
 

příloha č. 1 – seznam zboží (obchodní tajemství) 
příloha č. 2 – výpočet obchodního zvýhodnění (obchodní tajemství) 
 
 

 
V Praze dne 13.3.2020      Ve Znojmě dne 9.3.2020 
 
 
 
Za dodavatele:                                                                  Za odběratele: 
 
 
 
 
 
 
...........................................................                               .................................................................... 
Mgr. Luděk Sekyra     MUDr. Martin Pavlík, Ph.D. EDIC, DESA 
jednatel                        ředitel 
SurgiCare s.r.o.                  Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 
 
 


