Číslo dodavatele:

Číslo odběratele: B/2017/015

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:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví
bez zákonné povinnosti zápisu do Obchodního rejstříku

sídlo:
jednající:
IČ:
DIČ:
bank. spojení:
č. účtu:

Pekařská 664/53, 656 91 Brno
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC., ředitel
00159816
CZ00159816
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

a
2. Dodavatel:

Innova Medical s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C,
vložka136082

sídlo:
jednající:
IČ:
DIČ:
bank. spojení:
č. účtu:

Pražská 499, 273 61 Velká Dobrá
Ing. Jaroslav Zahradník, jednatel
28360931
CZ28360931
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

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.
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 dohodnou, tak na celý sortiment dodavatele. Příloha č. 1 musí taktéž obsahovat
určení pracoviště odběratele, ke kterému se odběry vztahují.
XXXXXXXXXXXXX
III.
Trvání smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě podpisů v různých dnech je účinnost stanovena datem pozdějšího
podpisu.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
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3. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany a to bez uvedení důvodu.
Výpovědní lhůta 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.
2. Obě 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.
3. Dodavatel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této
smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu odběratele.
4. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami
týkající se předmětu této smlouvy.
5. 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.
6. Smluvní strany se zavazují bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany
nezveřejnit či jiným způsobem nezpřístupnit třetím osobám podmínky této smlouvy nebo dílčí
smlouvy ani jiné informace o vzájemných obchodních vztazích, a to ani po ukončení této smlouvy
s výjimkou zveřejnění dle následujícího ustanovení.
7. 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.
8. XXXXXX.
9. Smluvní strany prohlašují, že určité informace obsažené v této smlouvě nebo jejích přílohách,
jsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a tudíž budou tyto pro účely zveřejnění v registru smluv dle čl. IV. odst. 7 této
smlouvy, anonymizovány.
10. Smluvní strany pověřily jednáním v rámci plnění předmětu této smlouvy tyto kontaktní osoby
(osobní údaje):
XXXXXXXXXXXXX
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:
XXXXXXXXXXXXX

Podpisy
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