
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 29.3.2019 

 

(dále jen „Dodatek“) 
 

Smluvní strany: 

1 Jihočeské nemocnice, a.s.  

se sídlem B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 

IČO: 260 93 804 

DIČ:  CZ26093804, pro účely DPH CZ699005400 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1451 

zastoupená MUDr. Zuzanou Roithovou, MBA, předsedkyní 
představenstva, a Ing. Michalem Čarvašem, MBA, členem 
představenstva 

 

bankovní spojení: 

číslo účtu:

 

 na straně jedné (dále jen „Zástupce“) 

 a 

 

 

2 Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. 

se sídlem Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1IČO: 480 25 
976 

DIČ: CZ48025976 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl C, vložka 14176 
zastoupená Michalem Klasem a Lucií Pomajslovou, prokuristy 

 

na straně druhé (dále jen „Prodávající“) 

 

a 

 

 

3 vedlejší účastníci: 

 

1)  Nemocnice České Budějovice, a.s.  

 se sídlem B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 

 IČO: 26068877 

 DIČ: 26068877, pro účely DPH DIČ CZ699005400 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Českých  Budějovicích, oddíl B, vložka 1349  

 

 

 

 



2)  Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 

 se sídlem U nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec 

 IČO: 26095157 

 DIČ: CZ26095157, pro účely DPH DIČ CZ699005400 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Českých  Budějovicích, oddíl B, vložka 1464  

 

3) Nemocnice Strakonice, a.s. 

 se sídlem Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice (doručovací PSČ 386 
29) 

 IČO: 26095181 

 DIČ: CZ26095181, pro účely DPH DIČ CZ699005400 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Českých  Budějovicích, oddíl B, vložka 1465 

 

4) Nemocnice Český Krumlov, a.s. 

 se sídlem Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 

 IČO: 26095149 

 DIČ: CZ26095149, pro účely DPH DIČ CZ699005400 

    společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1460  

 

5) Nemocnice Písek, a.s. 

 se sídlem Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 

 IČO: 26095190 

 DIČ: CZ26095190, pro účely DPH DIČ CZ699005400 

    společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1462  

 

6) Nemocnice Tábor, a.s. 

 se sídlem Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor 

 IČO: 26095203 

 DIČ: CZ26095203, pro účely DPH DIČ CZ699005400 

    společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1463  

 

7) Nemocnice Prachatice, a.s. 

 se sídlem Nebahovská 1015, Prachatice II, 383 01 Prachatice 

 IČO: 26095165 

 DIČ: CZ26095165, pro účely DPH DIČ CZ699005400 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1461  

 

(dále společně jen  „Vedlejší účastníci“ nebo „Zdravotnická zařízení“) 

 

 

Zástupce, Prodávající a Vedlejší účastníci budou v tomto dodatku dále 
společně označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako 
„Smluvní strana“. 



uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku v platném 

znění tento 

 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 29.3.2019 

 

A. Smluvní strany uzavřely dne 29.3.2019 Smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“). 

B. Smluvní strany tímto uzavírají dodatek ke Smlouvě, kterým upravují resp. nahrazují  

Přílohy č. 1 a 2 Smlouvy V souvislosti se změnou podmínek poskytnutí obchodního 

zvýhodnění se smluvní strany dohodly na nahrazení (i) Přílohy č. 1 Smlouvy 

Přílohou č. 1 tohoto Dodatku, (ii) a Přílohy č. 2 Smlouvy Přílohou č. 2 tohoto 

dodatku. 

Obchodní zvýhodnění je stanoveno v jednotlivých Přílohách vždy pro konkrétní 

dosažený obrat resp. objem v referenčním období, přičemž obrat resp. objem se 

vypočte jako součet prodejních cen bez DPH a bez obchodní přirážky, resp. bez 

marže (dále jen „OP“) všech balení příslušného zboží, jak je definováno v čl. IV 

smlouvy, který zástupce nakoupí v referenčním období z distribuční sítě. Cenou 

balení Zboží se pro účely tohoto ustanovení rozumí prodejní cena vyfakturovaná 

Prodávajícím/distributorem zástupci bez DPH a bez OP v příslušném referenčním 

období. V případě, že budou splněny potřebné podmínky pro vznik nároku Zástupce 

na obchodní zvýhodnění, popsané v přílohách 1-2 tohoto Dodatku, zavazuje se 

prodávající vystavit opravný daňový doklad na obchodní zvýhodnění do 15ti dnů po 

předchozím vzájemném oboustranném odsouhlasení obchodního zvýhodnění 

se Zástupcem se splatností 30 dnů ode dne jeho vystavení. 

C. Dodatek č. 2 nabývá platnosti od 1.6.2020. 

D. Zástupce se zavazuje zveřejnit tento Dodatek 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). Dále, vzhledem k tomu, že způsob výpočtu obchodního zvýhodnění 

obsažený v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 tohoto Dodatku je vzorem a výpočtem, resp. 

způsobem kalkulace, na který se podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona o 

registru smluv nevztahuje povinnost uveřejnění a zároveň obchodním tajemstvím 

Prodávajícího, Zástupce se zavazuje nezveřejnit Přílohu č. 1 ani Přílohu č. 2 tohoto 

Dodatku.  

E. Smluvní strany jsou oprávněny podávat potřebná vysvětlení a údaje příslušným 

oprávněným státním a veřejným úřadům a institucím v České republice a/nebo 

oprávněným veřejným úřadům a institucím Evropské unie, pokud jsou k tomu 

povinny dle příslušných obecně závazných právních předpisů").  

 

 



F. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 

Smluvní strany si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými 

podpisy.  

Prodávající:       Zástupce:   

 

V Praze dne 30. 6. 2020     V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2020 

 

 

____________________________   _________________________________ 

Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.   Jihočeské nemocnice, a.s. 

Michal Klas, prokurista    MUDr. Zuzana Roithová, MBA 

       předsedkyně představenstva 

 

 

_______________________________     _______________________________ 

Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.   Jihočeské nemocnice, a.s. 

Lucie Pomajslová, prokurista    Ing. Michal Čarvaš, MBA 

       člen představenstva 

  



 
 

Příloha č. 1 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


