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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ OBRATOVÉHO BONUSU 
 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

1. Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o. 
2. se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 04727339, DIČ: CZ04727339, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252762, zastoupená 
Mgr. Pavlem Zachrlou, Country Managerem na základě plné moci 

  

  (dále jen „Glenmark“) 
 

a 

 

3. Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště, IČ: 27660915, DIČ: CZ27660915, zapsána 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420,  

číslo účtu: 455907514/0600 vedený u MONETA Money Bank, a.s.. 

zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, předsedou představenstva 

 

(dále jen „Odběratel“) 
 

(Glenmark a Odběratel dále společně také jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako 
„Smluvní strana“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 

(A) Glenmark obchoduje v rámci České republiky s léčivými přípravky, hrazenými i nehrazenými 
z veřejného zdravotního pojištění, a doplňky stravy na základě řádně získaných povolení 
a registrací; 
 

(B) Odběratel je poskytovatelem zdravotních služeb v právní formě akciové společnosti založené 
Zlínským krajem, poskytuje komplexní lůžkovou a ambulantní zdravotní péči svým pacientům a 

provozuje lékárnu, kdy při těchto činnostech mimo jiné dlouhodobě využívá i léčivé přípravky a 
doplňky stravy obchodované Glenmarkem; 

 

(C) Odběratel prostřednictvím Distributorů, jak jsou definováni níže, odebírá v Období dodávek, jak 

je definováno níže, vybrané léčivé přípravky Glenmarku, hrazené i nehrazené z veřejného 
zdravotního pojištění, a doplňky stravy, které jsou níže definovány jako Produkty; 

 

(D) Glenmark má zájem podporovat prodej Produktů na území České republiky poskytováním 
motivačních obratových bonusů jejich odběratelům prostřednictvím Distributorů a Odběratel má 
zájem o získání takového obratového bonusu za podmínek této Smlouvy a smluv uzavřených 
s Distributory; 

 

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

1. Výklad pojmů 

1.1. Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, mají následující výrazy, jsou-li v této smlouvě 

(včetně jejích úvodních ustanovení) uvozeny velkým počátečním písmenem, pro účely této 
smlouvy následující význam: 

„Bonusové pásmo“ znamená rozmezí (pásmo) limitních výší objemů hodnoty Nákupů, ke 
kterému je přiřazeno specifické vyjádření výše obratového bonusu, pro danou skupinu 

Produktů, a to podle přílohy č. 1 této Smlouvy; 
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„Distributoři“ znamenají obchodní společnosti uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy, se 
kterými mají Smluvní strany uzavřeny smlouvy mimo jiné na odběry (v případě 
Glenmarku) a koncové dodávky (v případě Odběratele); každý z nich také samostatně jako 
„Distributor“; 

„Nákupy“ znamenají nákupy Produktů Odběratelem od Distributorů v konkrétním 
Rozhodném období za prodejní ceny Glenmarku bez DPH platné pro Odběratele pro 
Období dodávek; 

„Období dodávek“ znamená období, po které Odběratel odebírá Produkty z distribuční 
sítě od Distributorů na základě samostatně uzavřených smluv, tj. od 1. 1. 2022 do 31. 12. 

2022 a v rámci kterého mohou být poskytovány Obratové bonusy podle této Smlouvy; 

„Obratový bonus“ znamená nepřímý bonus stanovený dle čl. 3 této Smlouvy a přílohy č. 
1 této Smlouvy; 

„Obratová hranice“ znamená hraniční obratový objem celkové hodnoty Nákupů skupiny 

Produktů stanovený v příloze č. 1 této Smlouvy, při jehož dosažení může Odběrateli 
vzniknout nárok na Obratový bonus v určité výši; 

„Odběrná místa“ znamená odběrná místa se zákaznickými čísly jednotlivých 
Distributorů, prostřednictvím kterých Odběratel odebírá Produkty z distribuční sítě od 
Distributorů, a jsou blíže specifikována v příloze č. 4 této Smlouvy; 

„Produkty“ znamenají léčivé přípravky, hrazené i nehrazené z veřejného zdravotního 
pojištění, a doplňky stravy Glenmarku, které Odběratel odebírá prostřednictvím 
Distributorů, jejichž seznam je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy; každý z nich také 
samostatně jako „Produkt“; 

„Smlouva“ znamená tuto smlouvu o poskytnutí obratového bonus na této listině společně 
se všemi jejími dodatky a přílohami, které tvoří její nedílnou součást; 

„Rozhodné období“ znamená kalendářní rok 2022 v rámci Období dodávek, za které může 
být podána žádost o výplatu Obratového bonusu a Obratový bonus vyplacen. 

1.2. Není-li ve Smlouvě uvedeno výslovně jinak, ve Smlouvě uvedené odkazy na články 
znamenají odkazy na články této Smlouvy. 

2. Předmět Smlouvy 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že Odběrateli za podmínek této Smlouvy může za Rozhodné 

období vzniknout nárok na poskytnutí Obratového bonusu za odběr Produktů, jež mu bude 
vyplacen Distributorem na základě instrukcí Glenmarku. 

3. Obratové bonusy 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že Odběrateli za příslušné Rozhodné období vznikne při splnění 
dalších podmínek uvedených níže v této Smlouvě a příloze č. 1 této Smlouvy nárok na 
Obratový bonus ve vztahu k jednotlivým skupinám Produktům v případě, že obratový 
objem hodnoty Nákupů příslušné skupiny Produktů v rámci Rozhodného období dosáhne 
alespoň Obratové hranice pro danou skupinu Produktů podle přílohy č. 1 této Smlouvy. 

3.2. Obratové bonusy vyplácí Odběrateli jednotliví Distributoři v závislosti na alokaci 
Obratového bonusu k jednotlivým skupinám Produktů a dodávkám uskutečněným 
příslušnými Distributory; konkrétní pravidla výplaty Obratových bonusů vychází ze 
smluvních ujednání mezi Distributory a Odběratelem. 
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3.3. Glenmark se zavazuje, že zajistí provedení výplaty Obratového bonusu ze strany 
Distributora Odběrateli, budou-li zcela splněny podmínky této Smlouvy a jejích příloh. 

3.4. V případě, že Odběratel v Rozhodném období nedosáhne u příslušné skupiny Produktů 

stanovené Obratové hranice a/nebo nesplní podmínky uvedené níže v této Smlouvě a 

příloze č. 1 této Smlouvy, Obratový bonus mu nenáleží.  

4. Platební podmínky 

4.1. Odběratel je povinen uplatnit vůči Glenmarku nárok na Obratový bonus a předložit 
Glenmarku řádně vystavené doklady osvědčující jeho nárok na výplatu Obratového 
bonusu, které budou obsahovat alespoň následující položky: (a) SÚKL kódy Produktů, (ii) 
specifikace Produktů, (iii) označení Distributora Produktů, a (iv) odebrané množství 
Produktů dle jednotlivých Distributorů, a uplatnit příslušný Obratový bonus, a to nejpozději 
do třiceti (30) dnů od uplynutí příslušného Rozhodného období. Glenmark je povinen se 

k předloženým dokladům vystaveným Odběratelem vyjádřit nejpozději do patnácti (15) 
dnů ode dne jejich doručení. V případě, že Glenmark shledá předložené doklady za 
nedostatečné či nesprávné, písemně vyzve Odběratele k jejich opravě či doplnění. 
Odběratel předložené doklady doplní či opraví do patnácti (15) dnů ode dne doručení 
písemné výzvy Glenmarku; ustanovení věty druhé se použije obdobně. 

4.2. Doklady odsouhlasené podle čl. 4.1 výše Glenmark bez zbytečného odkladu po jejich 
odsouhlasení zašle příslušnému Distributorovi ve vhodné formě (případně i nově 
vytvořeného přehledu) k potvrzení. V případě, že příslušný Distributor označí informace 
předané mu Glenmarkem za nedostatečné či nesprávné, bude Glenmark vůči Odběrateli 
postupovat podle ustanovení věty třetí a čtvrté čl. 4.1 výše. 

4.3. Po odsouhlasení dokladů a informací dle čl. 4.1 a čl. 4.2 výše je Glenmark povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů, poskytnout či vystavit vůči 
Distributorovi opravný daňový doklad znějící na částku Obratového bonusu za příslušné 
Rozhodné období ve výši v závislosti na alokaci Obratového bonusu k jednotlivým 

skupinám Produktů a dodávkám uskutečněným příslušným Distributorem. 

4.4. Obratový bonus může být Odběrateli vyplacen Distributorem nejdříve po odsouhlasení 
dokladů a informací dle čl. 4.1 a čl. 4.2 výše a doručení opravného daňového dokladu 
příslušnému Distributorovi dle čl. 4.3 výše; konkrétní pravidla výplaty Obratových bonusů 
vychází ze smluvních ujednání mezi Distributory a Odběratelem. 

4.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že Odběrateli bude za každé kalendářní čtvrtletí 
Rozhodného období při splnění dalších podmínek uvedených v této Smlouvě a příloze č. 1 

této Smlouvy vyplacena Distributorem kvartální záloha na Obratový bonus v závislosti na 
objemu Nákupů skupin Produktů za příslušné kalendářní čtvrtletí Rozhodného období. 
Glenmark se zavazuje, že zajistí provedení výplaty zálohy Obratového bonusu ze strany 
Distributora Odběrateli, budou-li zcela splněny podmínky této Smlouvy a jejích příloh. Pro 
postup pro zjištění a odsouhlasení výše objemu Nákupů Produktů za příslušné kalendářní 
čtvrtletí Rozhodného období se uplatní ustanovení čl. 4.1 až čl. 4.4 výše obdobně. Zálohy 
na Obratový bonus inkasované Odběratelem na základě této Smlouvy se na konci 
Rozhodného období zúčtují při stanovení Obratového bonusu, to znamená, že částka 
vyplacených záloh na Obratový bonus se odečte od částky Obratového bonusu, který by 
měl jinak být podle této Smlouvy vyplacen Distributorem Odběrateli; v případě kladného 
rozdílu (Obratový bonus je vyšší než součet záloh) bude Odběrateli Distributorem vyplacen 
tento rozdíl a v případě záporného rozdílu (Obratový bonus je nižší než součet záloh) je 
Odběratel povinen tento rozdíl vrátit Distributorovi do patnácti (15) dnů ode dne stanovení 
výše Obratového bonusu alikvotně podle toho, jak jej inkasoval. 
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4.6. Veškeré částky zmiňované v této Smlouvě (včetně jejích příloh a dodatků) jsou bez 
jakýchkoli daní či poplatků. 

5. Soulad s právními předpisy na ochranu hospodářské soutěže 

5.1. Odběratel bere na vědomí, že Glenmark při postupu podle této Smlouvy a při dodávkách 
Produktů prostřednictvím Distributorů bude vždy respektovat a dodržovat právní předpisy, 
a to zejména příslušná ustanovení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOHS“), a předpisy EU regulující hospodářskou 
soutěž, a bere na vědomí, že Glenmark má právo změnit či zrušit podmínky poskytování 
Obratového bonusu podle této Smlouvy, pokud by postup podle této Smlouvy mohl mít za 
následek nežádoucí účinky na hospodářskou soutěž zejména v rozporu s ustanoveními 
ZoOHS a/nebo předpisy EU regulujícími hospodářskou soutěž. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytování Obratového bonusu musí být průběžně 
posuzováno z hlediska souladu se soutěžními pravidly ZoOHS a předpisy EU regulujícími 

hospodářskou soutěž. 

5.3. Obratový bonus může být poskytnut pouze v souvislosti s Produkty, ohledně nichž 
Glenmark nezaujímá takové postavení na trhu, které by mohlo být považováno za 
dominantní ve smyslu ZoOHS a předpisů EU regulujících hospodářskou soutěž. V případě, 
že by během trvání této Smlouvy tržní podíl Glenmarku ohledně některého z Produktů, na 

něž se poskytování Obratového bonusu vztahuje, dosáhl nebo překročil výši, která by 
mohla být považována za znak dominance na relevantním trhu, Glenmark se zavazuje 

bezodkladně Odběratele o této situaci informovat a zahájit s ním jednání o změně této 
Smlouvy tak, aby byl tento Produkt vyloučen z nároku na Obratový bonus. Odběratel se 

v takovém případě zavazuje poskytnout Glenmarku veškerou součinnost tak, aby došlo 
v co nejkratší době k odpovídající změně smluv a dosažení souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

5.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že postupem podle tohoto čl. 5 nevzniká Odběrateli 
nárok na náhradu jakékoli majetkové či nemajetkové újmy ani na změnu způsobu výpočtu 
Obratového bonusu. 

5.5. V případě, že postupem podle tohoto čl. 5 Smluvní strany nedospějí k dohodě, je kterákoliv 
Smluvní strana oprávněna poskytování nebo přijímání Obratových bonusů odmítnout, a to 

i zpětně, a od této Smlouvy případně písemně odstoupit. 

6. Doba trvání a ukončení Smlouvy 

6.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání Období dodávek. 

6.2. Každá ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez 
uvedení důvodu doručenou druhé Smluvní straně. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a 
počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena druhé Smluvní straně; tímto není dotčeno právo Smluvních stran 
odstoupit od této Smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a touto Smlouvou. 
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7. Prohlášení Smluvních stran 

7.1. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že je plně způsobilá uzavřít tuto Smlouvu, že získala 
všechna potřebná povolení a souhlasy k podpisu této Smlouvy a k plnění závazků z ní 
vyplývajících, a tato povolení a souhlasy jsou platné a účinné v plném rozsahu, a že 
neexistují žádná veřejnoprávní rozhodnutí, která by jim v uzavření či plnění této Smlouvy 
bránila. 

7.2. Odběratel prohlašuje, že si je vědom postavení Glenmarku jako farmaceutické společnosti 
a charakteru jejích Produktů a s tímto vědomím se zavazuje postupovat při využívání 
Produktů, jakož i při podpoře takového prodeje a případné propagaci Produktů, výlučně 
v souladu s platnými právními předpisy včetně, nikoli však výlučně, zákonem č. 378/2007 

Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, jakož i veškerými relevantními právními předpisy EU a etickými 
kodexy vztahujícími se na činnost společnosti Glenmark a její Produkty. 

7.3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že předmětem této Smlouvy není 
poskytování propagačních či reklamních služeb Odběratelem, a pokud bude Odběratel 
podporovat prodej Produktů formou propagace či reklamy v souladu se zákonem 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, nevzniká mu podle této 
Smlouvy vedle Obratového bonusu nárok na žádnou dodatečnou odměnu či kompenzaci. 

7.4. Odběratel se zavazuje, že bude ve vztahu k Produktům, které jsou hrazeny z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění, při uplatňování úhrad z těchto prostředků postupovat 
v souladu s relevantními právními předpisy; zejména se zavazuje, že bude při těchto 
úhradách uplatňovat skutečně zaplacenou cenu za Produkty. 

7.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že touto Smlouvou není Odběratel jakkoli zavázán 
odebírat Produkty, a to v jakémkoli množství a nadále disponuje absolutní smluvní volností 
co do výběru léčivých přípravků a doplňků stravy i co do výběru jejich dodavatelů. 

7.6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Odběratel odebírá v rámci své činnosti i Produkty 

Společnosti, a to v takovém množství, které je pro činnost Odběratele potřebné. 

7.7. Proces uzavření dílčích kupních smluv mezi Odběratelem a Distributory ani jejich obsah 

není nijak závislý na této Smlouvě nebo jejích jednotlivých ustanoveních. 

7.8. Glenmark výslovně prohlašuje, že veškeré finanční prostředky tvořící Obratový bonus 

nepochází z veřejných prostředků. 

7.9. Smluvní strany se při plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy zavazují jednat 
v souladu s etickými zásadami podnikání a dodržovat veškeré tuzemské i zahraniční 
protikorupční právní předpisy, které zakazují korupci veřejných činitelů. Smluvní strany 

zejména nebudou přímo ani nepřímo nabízet, slibovat nebo poskytovat peníze nebo 
jakoukoliv jinou výhodu veřejným činitelům v jejich prospěch či prospěch třetích osob 
s cílem ovlivnit jednání či rozhodnutí ohledně předmětu této Smlouvy. Porušení ustanovení 
tohoto odstavce představuje podstatné porušení smlouvy a kterákoliv Smluvní strana má 
právo od této Smlouvy odstoupit s okamžitým účinkem po doručení oznámení druhé 
smluvní straně a bez poskytnutí možnosti druhé smluvní straně toto porušení napravit. 
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8. Důvěrnost informací 

8.1. Každá ze Smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech 
souvisejících s touto Smlouvou či se zájmy druhé Smluvní strany a nezpřístupnit třetím 
osobám žádné důvěrné informace sdělené druhou Smluvní stranou v souvislosti 

s vyjednáváním, uzavřením a plněním této Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se 
nevztahuje na případy, kdy: 

(a) předmětná skutečnost/ informace je nebo se stala veřejně známou jinak než 
v důsledku nepovoleného sdělení porušujícího toto ujednání o mlčenlivosti; 

(b) existuje zákonná povinnost sdělit příslušnou skutečnost soudu nebo jinému státnímu 
orgánu; 

(c) informace je sdělena auditorům či odborným poradcům Smluvní strany, jsou-li tito 

poradci vázáni povinností mlčenlivosti nejméně ve stejném rozsahu; nebo 

(d) k tomu druhá Smluvní strana předem udělí písemný souhlas, přičemž udělení 
takového souhlasu nesmí být bezdůvodně odpíráno. 

9. Zákaz postoupení 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že Odběratel není oprávněn bez předchozího písemného 
souhlasu Glenmarku postoupit a/nebo zastavit třetí osobě, zcela či částečně, jakékoli 
pohledávky, práva a/nebo povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti 

s ní, či celou Smlouvu. 

10. Zákaz započtení 

10.1. Smluvní strany sjednávají, že, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, započtení jejich 
vzájemných pohledávek založených touto Smlouvou nebo s touto Smlouvou souvisejících 
je možné pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. 

11. Komunikace Smluvních stran 

11.1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat operativně. Právní jednání (včetně 
jakýchkoli oznámení) při plnění této Smlouvy nebo týkající se této Smlouvy musí být 
učiněny v písemné formě a v českém jazyce a musí být doručeny osobně, kurýrem, 
doporučenou poštou nebo elektronickou poštou k rukám příslušné Smluvní strany na níže 
uvedenou adresu či e-mailovou adresu, popřípadě na jinou adresu či e-mailovou adresu 

dříve oznámenou druhé Smluvní straně podle čl. 11.6 této Smlouvy:  

(a) Glenmark: 

Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o. 
Adresa: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 

   

(b) Odběratel: 
Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
Adresa:  J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště 

11.2. K vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně souhlasí s možností doručování 
dokumentů elektronickou poštou (e-mailem), s výjimkou případů uvedených v čl. 11.3 této 
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Smlouvy. Pro účely doručování dle této Smlouvy se Smluvní strany zavazují využívat 
e-mailové účty s aktivovanou funkcí potvrzení doručení odchozích zpráv adresátu.  

11.3. Právní jednání vedoucí ke změně nebo zániku této Smlouvy, jako například odstoupení od 
Smlouvy, návrh změn Smlouvy nebo přijetí takového návrhu, musí být doručeny osobně, 
kurýrem nebo doporučenou poštou, a to na adresu uvedenou v čl. 11.1 této Smlouvy nebo 

na jinou adresu dříve oznámenou druhé Smluvní straně podle čl. 11.6 této Smlouvy. 

11.4. Dokument je doručen okamžikem skutečného doručení k rukám příslušné Smluvní strany, 
a u doručení e-mailem pak okamžikem, kdy osobní počítač vydá potvrzení o úspěšném 
přenosu dat (doručení adresátu). Je-li doručeno v jiný než pracovní den nebo po 18. hodině 
v pracovní den a je-li doručení takového dokumentu rozhodné pro běh lhůty stanovené 
Smluvními stranami v této Smlouvě, považuje se pro účely běhu takové lhůty dokument za 
doručený až k následujícímu pracovnímu dni. 

11.5. Odmítnutí převzetí dokumentu Smluvní stranou má stejné účinky jako skutečné doručení 
ke dni odmítnutí převzetí. Dokumenty zasílané na adresy uvedené v čl. 11.1 této Smlouvy 

nebo na jiné adresy dříve oznámené druhé Smluvní straně podle čl. 11.6 této Smlouvy jako 

doporučená zásilka s dodejkou, které si adresát nepřevezme osobně, budou považovány pro 
účely této Smlouvy za řádně doručené čtrnáctým dnem od jejich uložení na poště, popř. 
dnem, kdy se odesílateli zásilka vrátí jako nedoručitelná, přestože byla řádně adresována 
v souladu s tímto čl. 11 Smlouvy. 

11.6. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé Smluvní straně 
jakoukoli změnu své doručovací adresy či e-mailové adresy uvedené v čl. 11.1 této 
Smlouvy. Dokud není oznámení o změně doručeno druhé Smluvní straně postupem podle 
tohoto čl. 11 Smlouvy, považuje se za platný údaj uvedený v čl. 11.1 této Smlouvy. 
Doručovací adresa pro písemnou komunikaci musí být platnou adresou v České republice, 
jinak je oznámení změny neúčinné.  

11.7. Smluvní strany se zavazují na požádání odesílatele vždy potvrdit převzetí dokumentu na 
kopii dokumentu doručeného osobně. 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Tato Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“). 

12.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že na plnění odpovídající předmětu Smlouvy 

poskytnuté od 1. 1. 2022 do nabytí účinnosti této Smlouvy, se bude tam, kde to nevylučuje 
povaha věci, pohlížet jako na plnění dle této Smlouvy. 

12.3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Odběratel. 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv, a to s výjimkou (i) 
e-mailových adres uvedených v čl. 11.1 této Smlouvy a (ii) obsahu příloh č. 1 a č. 3 
Smlouvy, které obsahují obchodní tajemství Glenmarku. 

12.4. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou Smluvních stran. 

12.5. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Případné spory z této Smlouvy, které 
se nepodaří vyřešit mimosoudní cestou, budou rozhodovány věcně a místně příslušnými 
soudy České republiky. 
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12.6. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, zdánlivým či 
neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost či neúčinnost této Smlouvy 
jako celku ani jiných jejích ustanovení, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neplatné, zdánlivé 
či neúčinné ustanovení nahradit novým platným či účinným ustanovením, které svým 
obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení Smlouvy. 

12.7. Závazky z této Smlouvy ani Smlouvu samotnou nelze převést na třetí osoby bez souhlasu 
obou Smluvních stran. 

12.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá 
Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

12.9. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha: 

(a) příloha č. 1 – podmínky Obratového bonusu; 

(b) příloha č. 2 – seznam Distributorů; 

(c) příloha č. 3 – seznam Produktů; a 

(d) příloha č. 4 – seznam Odběrných míst. 
 

 

V ________ dne _________               V ________ dne _________ 

 

Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o.  Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

               

                 

 

Mgr. Pavel Zachrla,      MUDr. Petr Sládek, 
předseda představenstva 

Country Manager,       

na základě plné moci 
 

 



 

9 

Příloha č. 1 - podmínky Obratového bonusu 
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Příloha č. 2 - seznam Distributorů 
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Příloha č. 3 - seznam Produktů 
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Příloha č. 4 - seznam Odběrných míst 
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