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Bonusová smlouva č. 09/2020/BS 
 

1. PRODÁVAJÍCÍ:  HYGOSERVIS a.s. 
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 
        v oddílu B, vložce č. 17674 
Sídlo:   Mladá Boleslav, Lukášova 56            
IČ:   24184993 
DIČ:   CZ24184993 
Číslo bankovního účtu: 107-1148770217/0100 
Telefon / Fax:  548 214 126 
Zastoupená:  Miroslavem Princem, členem představenstva 
 
 

2. KUPUJÍCÍ:  Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně 
   v oddílu B, vložka č. 4420Sídlo:    
IČ:   27660915 
DIČ:    CZ27660915 
Číslo bankovního účtu: 249980999/0300 
Telefon / Fax:  572 529 111 
Zastoupená:  MUDr. Petrem Sládkem, ředitelem společnosti 
 
Odpovědná kontaktní osoba pro komunikaci ohledně výplaty bonusu 
Jméno:  Ing. David Gojš 
Email:  gojs@nemuh.cz 
Telefon: +420 724 631 127 

 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 

 

ČL. 1 - PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. PRODÁVAJÍCÍ se zavazuje dodávat na místa 
určená KUPUJÍCÍM v Příloze č. 1 KUPUJÍCÍM 
objednané výrobky. Ceny za výrobky se rozumí 
bez DPH. 

1.2. KUPUJÍCÍ se zavazuje: odebírat výrobky 
a zaplatit kupní cenu za výrobky za podmínek 
dále uvedených v této smlouvě.   

1.3. KUPUJÍCÍ se zavazuje odebírat výrobky na 
základě svých jednotlivých objednávek. Přijetím 
jednotlivé objednávky KUPUJÍCÍHO vznikne 
samostatná kupní smlouva mezi KUPUJÍCÍM 
a PRODÁVAJÍCÍM. 

 
ČL. 2 – DODACÍ PODMÍNKY 

2.1. KUPUJÍCÍ předloží PRODÁVAJÍCÍMU objednávky 
na pravidelné závozy výrobků alespoň 5 
pracovních dnů před datem vlastního 
pravidelného závozu, pokud není předem 
dohodnuto jinak. 

2.2. Riziko přechází z PRODÁVAJÍCÍHO na 
KUPUJÍCÍHO okamžikem podepsání dodacího 
listu PRODÁVAJÍCÍHO oprávněnou osobou 
KUPUJÍCÍHO nebo po předchozí dohodě jiným 
způsobem. 

2.3. KUPUJÍCÍ bude předkládat objednávky 
prostřednictvím oprávněných osob písemně 
(faxem, elektronicky) nebo osobně 
(telefonicky). PRODÁVAJÍCÍ bude přijímat 
objednávky od KUPUJÍCÍHO v pracovní dny od 
07:00 do 15:30. Objednávky po tomto termínu 
budou přijaty následující pracovní den. 

2.4. PRODÁVAJÍCÍ poskytne KUPUJÍCÍMU návody 
k použití a technickou dokumentaci 
k výrobkům, bezpečnostní listy a dokumentaci 
ve smyslu příslušných zákonů. 

2.5. Nemůže-li PRODÁVAJÍCÍ dodat výrobky 
v množství a sortimentu na sjednané místo 
v požadovaném termínu, je povinen tuto 
skutečnost neprodleně sdělit KUPUJÍCÍMU, 
sdělit okolnosti, které brání dodání a navrhnout 
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náhradní postup.  Pokud PRODÁVAJÍCÍ nedodá 
požadované výrobky ani dle navrhovaného 
náhradního postupu z vlastní viny, je KUPUJÍCÍ 
oprávněn požadovat na PRODÁVAJÍCÍM 
náhradní plnění a vyúčtovat PRODÁVAJÍCÍMU 
náklady, které KUPUJÍCÍMU vznikly v souvislosti 
s neplněním dodávky PRODÁVAJÍCÍM. 
Opakované neplnění dodávek dle tohoto bodu 
je považováno za závažné porušení smlouvy 
a KUPUJÍCÍMU zakládá právo na okamžité 
odstoupení od této smlouvy. 

 
ČL. 3 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. PRODÁVAJÍCÍ poskytne KUPUJÍCÍMU pro placení 
faktur lhůtu v délce 30 dní. Doba splatnosti 
začíná plynout ode dne, který je shodný se 
dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
PRODÁVAJÍCÍM. 

3.2. Podkladem pro placení je faktura s uvedením 
ceny a KUPUJÍCÍM potvrzený dodací list. Způsob 
placení je stanoven:  

a) bankovním převodem na bankovní účet 
PRODÁVAJÍCÍHO u Komerční banky, číslo účtu: 
107-1148770217/0100, jako variabilní symbol se 
použije číslo faktury, nebo 

b) hotově oprávněné osobě PRODÁVAJÍCÍHO. 
3.3. Nedodrží-li KUPUJÍCÍ termín splatnosti, 

PRODÁVAJÍCÍ může zastavit dnem splatnosti 
vyřizování jakýchkoliv dalších objednávek 
KUPUJÍCÍHO a bude mu účtovat penále ve výši 
0,1% z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. 

3.4. KUPUJÍCÍ je povinen na vyžádání 
PRODÁVAJÍCÍHO písemně potvrdit, že uznává 
všechny své závazky k PRODÁVAJÍCÍMU co do 
účelu i co do velikosti závazku. 

3.5. Pokud prodlení plateb přesáhne data splatnosti 
jednotlivých faktur, je PRODÁVAJÍCÍ oprávněn 
jednat s Výrobky podle odstavce 5.1 této 
smlouvy. 

 
ČL. 4 – OBRATOVÝ BONUS ZA ODBĚR ZBOŽÍ 

4.1. Za realizované odběry zboží náleží KUPUJÍCÍMU 
obratový bonus. Obratový bonus se vyplácí na 
základě KUPUJÍCÍM realizovaných a uhrazených 
odběrů zboží.  

4.2. Základem pro stanovení obratového bonusu se 
rozumí suma realizovaných odběrů (faktur) bez 
DPH. Do základu pro výpočet obratového 
bonusu jsou zahrnuty veškeré realizované a již 
uhrazené odběry (faktury) v rozhodném období 
uvedeném v bodu 4.3.  

4.3. Rozhodným obdobím se rozumí příslušný 
kalendářní rok. 

4.4. Obratové bonusy se vypočítávají ze základu 
stanoveného dle bodu 4.2 a jsou touto 
smlouvou stanoveny procentuálně takto: 
 

Částka v Kč Obratový bonus 
320.000 – 400.000 Kč 0,5% 

400.001 – 470.000 Kč 1,0% 

Od 470.001 Kč a výše 1,5% 

 
4.5. PRODÁVAJÍCÍ vyplácí obratový bonus 

KUPUJÍCÍMU 1x ročně ve lhůtě 14 dní po 
splatnosti poslední faktury vystavené 
v rozhodném období. 

4.6. Podmínkou pro vyplacení obratového bonusu 
KUPUJÍCÍMU je dodržování termínu splatností 
vystavených faktur – tzn. dodržování tzv. dobré 
platební kázně v průběhu celého roku. 
V případě nedodržování termínů splatností 
faktur je PRODÁVAJÍCÍ oprávněn bonus krátit či 
případně nevyplatit. 

4.7. Způsob úhrady obratového bonusu je možno 
stanovit: 

a) vzájemným zápočtem závazků 
a pohledávek  

b) bankovním převodem na účet KUPUJÍCÍHO 
4.8. Formu vyúčtování obratového bonusu je možno 

stanovit: 
a) vystavením opravného daňového dokladu 

PRODÁVAJÍCÍM 
b) vystavením faktury KUPUJÍCÍM 

 
ČL. 5 - VÝHRADA VLASTNICTVÍ 

5.1. Všechny PRODÁVAJÍCÍM dodané výrobky jsou 
do doby úplného zaplacení celé kupní ceny 
včetně DPH výlučným majetkem 
PRODÁVAJÍCÍHO („výrobky s výhradou“). 
KUPUJÍCÍMU je dovoleno nakládat s dodanými 
výrobky s výhradou pouze pro své účely tak, aby 
nedošlo k jejich zcizení, prodeji nebo pronájmu 
třetí osobě, převozu bez souhlasu 
PRODÁVAJÍCÍHO, k poškození či jakékoli jiné 
újmě. KUPUJÍCÍ není oprávněn výrobky 
s výhradou použít jako zástavu nebo jiný 
zajišťovací prostředek. 

5.2. Vlastnická práva přecházejí v souladu 
s ustanovením § 2132 občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb. z PRODÁVAJÍCÍHO na 
KUPUJÍCÍHO okamžikem zaplacení kupní ceny za 
výrobky podle čl. 3 této smlouvy v plné výši. 
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Nebezpečí škody na věci však na KUPUJÍCÍHO 
přechází již jejím převzetím. 

5.3. PRODÁVAJÍCÍ v případě této smlouvy souhlasí 
s dalším prodejem. 

 
ČL. 6 - ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ LHŮTY 
6.1. Jakost dodávky bude odpovídat příslušným 

normám pro prodej papírenského, 
drogistického a dalšího zboží 

6.2. PRODÁVAJÍCÍ odpovídá po dobu záruky za vady 
dodaných výrobků. PRODÁVAJÍCÍ neodpovídá za 
škody způsobené třetím osobám v důsledku 
nesprávného použití technologie, ani za škody, 
které vznikly KUPUJÍCÍMU nebo třetí straně 
v důsledku nedodržení návodu k použití a zásad 
bezpečnosti práce. 

6.3. Reklamace množstevní je možná do 3 dnů od 
převzetí dodávky. Reklamaci množstevní vyřídí 
prodávající ve lhůtě do 15 dnů od písemného 
převzetí této reklamace. Uznaná reklamace 
vyplývající z dodávky množstevní bude vyřešena 
ve výši chybějícího zboží. 

6.4. Reklamaci jakostní vyřídí prodávající ve lhůtě do 
30 dní od písemného doručení této reklamace. 

 
Čl. 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, v ostatním 
se řídí práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2079 a násl. občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb. 

7.2. Tato smlouva a všechny její Přílohy se považují 
za nedělitelný celek a jsou vyjádřením plné 
dohody obou stran. Dodatky nebo jiné změny 
této smlouvy se sjednávají vždy písemně. 

7.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího 
podpisu a je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, 
z nichž jedno obdrží KUPUJÍCÍ a jedno 
PRODÁVAJÍCÍ. 

7.4. Tato smlouva se uzavírá na dobu 1 roku. Strany 
jsou oprávněny smlouvu před jejím vypršením 
vypovědět. Výpovědní lhůta je 3 měsíce od data 
přijetí písemné výpovědi. 

7.5. Odstoupení od této smlouvy je možné pouze při 
jejím závažném porušení. Odstoupením od 
smlouvy není dotčeno právo obou stran na 
vzájemné vypořádání svých závazků. 

7.6. Smluvní strany potvrzují autentičnost této 
smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní 
strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že 
jejímu obsahu rozumí a že tato smlouva nebyla 
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

7.7. Uzavřením této smlouvy se ruší veškerá 
předchozí ustanovení, pokud byla uzavřena. 

7.8. Všechny spory vznikající z této smlouvy 
a v souvislosti s ní budou rozhodovány 
s konečnou platností u Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky podle jeho Řádu 
a Pravidel třemi rozhodci. 

 
 
 
 
V Mladé Boleslavi dne ……………………   V ……………………………………. dne ………………………… 
 
 
PRODÁVAJÍCÍ:      KUPUJÍCÍ: 
 
 
 
 
 
...........................................................   ........................................................... 
Miroslav Princ, člen představenstva    
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Příloha č. 1 : PŘEHLED ZÁVOZOVÝCH MÍST  
 

k Bonusové smlouvě č. 09/2020/BS 

 

1. Adresa 
 
Firma: Uherskohradišťská nemocnice a.s.   
Ulice: J. E. Purkyně 365   
Město: Uherské Hradiště   
PSČ: 686 06   
Kontaktní osoba: Petr Peřinka - nákupčí  
Telefon: 572 529 260-4   
 


