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  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o obratovém bonusu  
při dlouhodobých dodávkách výrobků 

 

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. 
sídlem:  Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00 
korespondenční adresa: Business Park Futurama, Sokolovská 651/136A,180 00 Praha 8 
ICO:  256 29 646, DIC: CZ 256 29 646 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56235 
zastoupena jednatelem Michaelem Schrewem a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, BUD Specialized Care ČR a SK, 
na základě plné moci 
(dále jen „Teva“) 
 
a 
 
Kroměřížská nemocnice a.s. 

Sídlo: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

IČO: 27660532 

DIČ: CZ27660532 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 4416 

Zastoupená: MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, předseda představenstva 

(dále jen „Zdravotnické zařízení 1“) 
 
a 
 
Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

Se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště 
IČO: 27660915 
DIČ: 27660915 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zapsaná v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 4420 

Zastoupena: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva 

(dále jen „Zdravotnické zařízení 2“) 
 
a 
 
Vsetínská nemocnice a.s. 
Se sídlem: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín 
IČO: 26871068 
DIČ: CZ26871068 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,              
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2946 
zastoupena: Ing. Věra Prousková, MBA, předseda představenstva 
(dále jen „Zdravotnické zařízení 3“) 
 
a 
 
Krajská nemocnice T. Bati a. s. 

Sídlo: Havlíčkovo nábř. 600, 762 75 Zlín 

IČ: 27661989 

DIČ: CZ0027661989 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 4437 

zastoupena: Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva 

            Ing. Martin Déva člen představenstva 
(dále jen „Zdravotnické zařízení 4“) 
 (dále společně jen „Partner“ nebo „Partneři“) 
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I. 
Předmět 

Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2018 Smlouvu o obratovém bonusu, která byla dne 7. 9. 2020 
změněna Dodatkem č. 1, při dlouhodobých dodávkách výrobků, (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě 
společnost Teva poskytuje Partnerovi za odběr jím požadovaného minimálního objemu výrobků 
v dohodnutém časovém období obratový bonus. 

Tímto Dodatkem č. 2 se ruší Příloha č. 1 Dodatku č. 1 a je nahrazena Přílohou č. 1 v tomto Dodatku č. 
2.  

II. 
Závěrečná ustanovení 

Zdravotnické zařízení č. 4   se zavazuje zveřejnit tento Dodatek č. 2 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). Zdravotnické zařízení č. 4   se 
zavazuje nezveřejnit (případně znečitelnit) informace uvedené v Příloze č. 1 tohoto dodatku mezi znaky 
[Obchodní tajemství  -  začátek]  a [Obchodní tajemství -  konec] a že tyto informace - způsob 
výpočtu Bonusu, tj. bonusové schéma uvedené v Příloze č. 1, je způsobem výpočtu a výpočtem, na 
který se dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon o registru smluv“) nevztahuje povinnost uveřejnění. 

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění.  

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 
dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona o registru smluv. Smluvní 
strany se však dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plnění a/nebo právních poměrů v 
rámci předmětu a rozsahu úpravy Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 2, k němuž došlo před nabytím 
účinnosti tohoto Dodatku č. 2 v době ode dne 1. 4. 2022, nahrazují závazkem vzniklým z tohoto Dodatku 
č. 2. Plnění a/nebo právní poměry v rámci předmětu a rozsahu úpravy Smlouvy před účinností tohoto 
Dodatku č. 2 se považují za plnění a právní poměry podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 2 a práva 
a povinnosti z nich vzniklé se řídí Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 2. 

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden (1).  

Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.  
 
V Praze dne 9. 6. 2022     
 

 
Za Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.:      
 
 
 
____________________________    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx                      
BUD Specialized Care ČR a SK                
 
      
_____________________________    
Michael Schrewe 
jednatel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Internal Use Only 

V Uherském Hradišti dne 28. 6. 2022 
 
Za Uherskohradišťskou nemocnici a.s.:  
 

Za Krajskou nemocnici T. Bati a. s.: 
 

 Ve Zlíně dne 16. 6. 2022 
 

 
 
___________________________________ 

 
 
________________________________ 

MUDr. Petr Sládek   
předseda představenstva 
 

Ing. Jan Hrdý 
předseda představenstva 

  
Za Vsetínskou nemocnici a.s.: 
 

Za Krajskou nemocnici T. Bati, a.s.: 
 

Ve Vsetíně dne 17. 6. 2022 
 

Ve Zlíně dne 16. 6. 2022 
 

 
 

 

____________________________ 

Ing. Věra Prousková, MBA 
předseda představenstva 
 

________________________________ 
Ing. Martin Déva 
člen představenstva 

  
Za Kroměřížskou nemocnici a.s.:  
V Kroměříži dne 16. 6. 2022 
 

 

 
 

 

____________________________ 

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA 
předseda představenstva 
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Pří loha č.  1 Výše Bonusu a podmínky jeho splnění  BU Special ized Care ČR  
 
Teva uvádí, že informace o výši objemového finančního bonusu a podmínkách nároku na něj považuje za informace 
významné ve smyslu zákonné definice obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), 
neboť všeobecný přístup k těmto informacím může mít podstatný dopad na ekonomické výsledky a tržní postavení 
Tevy.  
 
Partner prohlašuje, že i pro něj jsou informace o výši objemového finančního bonusu a podmínkách nároku na něj 
informace významné ve smyslu zákonné definice obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník), neboť všeobecný přístup k těmto informacím může mít podstatný dopad na jeho ekonomické výsledky 
a vyjednávací pozici. 
 
Smluvní strany se dohodly, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nezveřejní či jiným způsobem 
nezpřístupní třetím osobám výši objemového finančního bonusu a podmínky nároku na něj, a to i po skončení či 
zániku této spolupráce 
 

Výpočet pro stanovení bonusu 

Bonus bude vyplacen při odběru zboží dle Seznamu vybraných léčiv v minimálním objemu: 

S k u p i n a  A .  

[ O b c h o d n í  t a j e m s t v í  -  z a č á t e k ]  

1) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 

2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 

3) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 

4) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 

Zboží 

Zboží podle této podle této skupiny A představují následující léčivé přípravky: 

SÚKL kód Produkt 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 [ O b c h o d n í  t a j e m s t v í  -  k o n e c ]  

S k u p i n a  B .  
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[ O b c h o d n í  t a j e m s t v í  -  z a č á t e k ]  

1) 
Od 75 000 Kč 
do 139 999 Kč 

 Kč bez 
DPH 

za referenční období činí výše bonusu 60% 

2) 
Od 140 000 
Kč do 269 999 
Kč 

 Kč bez 
DPH 

za referenční období činí výše bonusu 61% 

3) 
Od 270 000 
Kč  

 Kč bez 
DPH 

za referenční období činí výše bonusu 62% 

Zboží 

Zboží podle této podle této skupiny B představují následující léčivé přípravky: 

SÚKL 
kód Produkt 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

[ O b c h o d n í  t a j e m s t v í  -  k o n e c ]  

S k u p i n a  C .  

[ O b c h o d n í  t a j e m s t v í  -  z a č á t e k ]  

1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 

2) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 

3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 

3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 

Zboží 

Zboží podle této podle této skupiny C představují následující léčivé přípravky: 

SÚKL kód Produkt 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

[ O b c h o d n í  t a j e m s t v í  -  k o n e c ]  
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• Kde referenční období trvá 3 měsíce. Po ukončení jednoho referenčního období začíná běžet další 
referenční období, a to až do ukončení platnosti této Smlouvy. 

• Výše bonusu se vypočítává dle aktuálního platného ceníku společnosti Teva, tj. dle prodejních cen 
výrobce bez DPH určených společností Teva (tj. bez obchodní přirážky distributora vůči Partnerovi) 
a platných v daném referenčním období (na žádost Partnera je společnost Teva povinna mu 
písemně sdělit příslušnou cenu). 

 

V Praze dne 9. 6. 2022     
 

 
Za Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.:      
 
 
 
____________________________    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                     
BUD Specialized Care ČR a SK                
 
      
_____________________________    
Michael Schrewe 
jednatel  
 
Za Uherskohradišťskou nemocnici a.s.:  
 

Za Krajskou nemocnici T. Bati, a.s. 
 

V Uherském Hradišti dne 28. 6. 2022 Ve Zlíně dne 16. 6. 2022 
 

 
 
___________________________________ 

 
 
________________________________ 

MUDr. Petr Sládek   
předseda představenstva 
 

Ing. Jan Hrdý 
předseda představenstva 

  
Za Vsetínskou nemocnici, a.s.: 
 

Za Krajskou nemocnici T. Bati, a.s. 
 

Ve Vsetíně dne 17. 6. 2022 
 

Ve Zlíně dne 16. 6. 2022 

 
 

 

____________________________ 

Ing. Věra Prousková, MBA 
předseda představenstva 
 

________________________________ 
Ing. Martin Déva 
člen představenstva 

  
Za Kroměřížskou nemocnici a.s.:  
V Kroměříži dne 16. 6. 2022 
 

 

 
 

 

____________________________ 

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA 
předseda představenstva 
 

 

 

     


