
Smlouva o poskytnuti obratového bonusu

STADA PHARMA CZ S.r.o.

zapsané v obchodnim rejstFiku vedeném Méstsk soudem v Praze sp.zn. C 43247

5:; sidlem: Siemensovav2717/4, Praha 5 — Stod ly , PSC: 155 00

IC: 61063037 DIC: CZ 61063037

Zastoupené: Renatou Horkou

Bankovni spojeni:

(déle jen ,,Spoleénost“)

Fakultni nemocnice Hradec Krélové
sg sidlem: Sokolské 581, Hradec Krélové — Novy'l Hradec Krélové

IC:" 00179906

DIC: C20000179906

jednajici: prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSc.,Vdr. h. c., Feditel

bankovni uéet 63.: 24639511/0710 vedeny'l u Ceské nérodni banky

(déle jen ,,Odbératel“).

uzaviraji dnesniho dne, mésice a roku podle ustanoveni§ 1746 odst. 2 obéanského zékoniku v platném znéni tuto

Smlouvu o poskytnuti obratového bonusu

I.

Uvodni ustanoveni
Odbératel odebiré prosti'ednictvim odbérch mist uvedeny'lch v Piiloze této smlouvy (déle jen ,,Odbérové mista“)

z distribuéni sité v Ceské republice, zahrnujici pFipadné také SpoleEnost, Wrobky uvedené v PFilohéch této Smlouvy,

které na tento trh uvédi Spoleénost, déle jen ,,VVrobky“. Podminky odbér Vy'lrobk Odbératelem nejsou touto

smlouvou nijak dotEeny. V
Uéastnici této smlouvy se v rémci jejiho napl ovéni zavazuji postupovat vidy vsouladu s prévnim Fédem Ceské

republiky.

Obé smluvni strany souhlasné konstatuji, 2e Odbératel prostiednictvim spolupra’ce upravené kupnimi smlouvami s

jednotlivy'lmi Distributory odebiré v rémci své Einnosti i Wrobky SpoleEnosti, a to v takovém mnoistvi, které je pro

Einnost Odbératele potFebné. V prislusné kupni smlouvé uzavi'ené mezi Odbératelem a Distributorem jsou déle

upraveny konkrétni obchodni vztahy zamérené zejména na zp sob objednévek zboii, termin a misto dodéni,

poiadavky na zboii, zp sob pievzeti zboii Odbératelem, pFipadné dalsi ujednéni ke specifikaci smluvnich vztah .

Proces uzavFeni kupni smlouvy mezi Odbératelem a Distributorem neni nijak zévisly'l na této smlouvé nebo jejich

jednotliWch ustanovenich.

II.

PFedmét smlouvy
Spoleénost poskytne Odbérateli za odbér Wrobk prosti'ednictvim Odbérch mist pii splnéni podminek uvedeny'lch

v piislusné PFiloze obratovy'l bonus (déle jen ,,Bonus“) ve vy'lsi uvedené v pFislusné PFiloze této smlouvy za

piedpokladu, 2e odbér Vy'lrobk nakoupeny'lch Odbératelem piimo od Spoleénosti nebo prostiednictvim Distributor v

referenénim obdobi doséhne minimélné obratu uvedeného v piisluéné PFiloze. Wbér Wrobk uvedeny'lch v Piiloze této

smlouvy vychézi z potFeb Odbératele.

Bonus je stanoven v piislusné PFiloze vidy pro konkrétni dosaieny'l obrat Wrobk v referenénim obdobi, priéemi obrat

Wrobk se vypoEte jako souEet cen véech baleni piislusny'lch Vy'lrobk , které Odbératel nakoupi piimo od Spoleénosti

nebo prostiednictvim Distributor v referenénim obdobi. Cenou baleni Vy'lrobku se pro 06e tohoto ustanoveni rozumi

koneéné cena Wrobce bez obchodni pFiréiky Distributora a bez DPH. Pro uéely této Smlouvy a pro («"2e vy'lpoEtu

obratu Vy'lrobk se ceny Wrobk odebrany'lch Odbératelem pFimo od SpoleEnosti a 0d Distributor sEitaji a za takto

urEenf/ odbér Wrobk bude za prisluéné referenEni obdobi vyplacen jedinf/ Bonus, coi vsak nevyluEuje jeho

vykazovéni vice doklady nebo uhrazeni ve vice platbéch, pokud tak stanovi tato Smlouva. Céstka bonusu takto

vypoéteného je Ea'stkou bez DPH. K této Eéstce bude vidy piipoétena DPH v sazbé platné pro piisluénf/ Wrobek a

Odbérateli bude prostiednictvim Distributor vyplacena celkova' ééstka Bonusu vEetné DPH.

Dojde — H v referenénim obdobi k vi/znamni/m zméném, tj. ke zméné o minimélné 20% cen Vy'lrobk , vstoupi obé
strany do jednéni o pFipadném zrevidovéni piiloh této smlouvy.



III.

Uplatnéni obratového bonusu a jeho uhrazeni
Pokud Odbératel odebiré Wrobky pFimo od SpoleEnosti, Spoleénost se zavazuje poskytnout Odbérateli Bonus na

Wrobky a ve wsi uvedené vI'slusné pFI'loze této smlouvy. Tam, kde Odbératel neodebiré Wrobky pFimo od

Spoleénosti, ale prostFednictvim Distributor , poskytne Spoleénost Bonus pFislusnému Distributorovi ve vy'léi uvedené

v pFiloze této smlouvy. Distributor nésledné poskytne odbérateli Bonus ve stejné wgi.

KWplaté Bonusu, popF. poskytnuti' Bonusu pFislusnému Distributorovi, dojde na zékladé pFehledu nékup Wrobk

uvedenf/ch v pFI'loze smlouvy Odbératelem vdaném Etvrtletl' (déle jen ”referenéni obdobi“). PFehled potvrzenf/

Distributorem Odbératel poskytne Spoleénosti nejpozdéji do 5. kalendéFnI'ho dne nésledujl'ciho étvrtletl'. PFehled

nékup vrat 'sou brény jako zéporné prodeje a musi by’lt souéésti prehledu) bude zasilén v elektronické podobé na

adresu:%a bude obsahovat minimélné nésledujici poloiky:
- SUKL kéd
- Speci kace Wrobku
- Odebrané mnoistvi
- Datum odbéru
- Distributor

Splatnost Bonusu je 90 dn od doruéeni pFehIedu nékup za dané étvrtletl'. Spoleénost vyplatl' pFislusnf/m Distributor m Bonusy

tak, aby Distributor mohl poskytnout odbérateli Bonus do 30 dn od doruéeni prehledu nékup Spoleénosti. Spoleénost sdéli

Odbérateli informaci o poskytnutl' Bonusu Distributor m. Informace bude obsahovat seznam distributor , vy'léi poskytnutého

bonusu a datum zaslénl' bonusu distributor m.

4. Spoleénost nebo Distributor je oprévnén odepi'l't uhrazeni mnoistevniho bonusu, jestliie je Odbératel v

prodlenl' s uhradou byt’ jen Eésti kupnl' ceny jakékoliv objednévky zboii, pFiEemi toto prodleni je delsi nei 90

dni.

IV.

DalEi ustanoveni a prohlééeni stran

Smluvni strany souhlasné prohlaéuji, ie touto smlouvou neni' Odbératel jakkoli zavézén odebirat Wrobky Spoleénosti a

to v jakémkoli mnoistvi a nadéle disponuje absolutnl' smluvnl' volnosti co do Wbéru Wrobk i co do Wbéru jejich

dodavatel .

Smluvni strany déle prohlaéujl', 2e uéelem této smlouvy nenl' reklama Vy'lrobk , ani poskytnuti daru éi sponzorského

pFispévku odbérateli ani pobidka Ei névod na neoprévnéné éerpéni prostFedk z veFejného zdravotnl'ho pojisténi, nybri

pouze poskytnuti Bonusu, ktery'l zohlednuje ekonomické pFinosy na strané Spoleénosti danou mnoistvim Vy'lrobk

odbératelem odebrany'lch.

Smluvni strany déle prohlaéujl', ie jim nejsou znémé iédné skuteénosti, které by brénily poskytnutl' Bonusu podle této

smlouvy. PFipadné zévazky Odbératele v éi zdravotnl'm pojist’ovném a jejich vyporédéni jsou Whradni zéleiitostl'

Odbératele.

Obé strany se zavazujl', ie pokud by se objevilo d vodné podezi'enl', 2e poskytovénl' Bonus zde popsany'lch, m ie

vyvolat nebo vyvolévé uéinky omezenl' uEinné hospodérské soutéie, budou podml'nky Bonus stranami neodkladné

revidovény. Pokud nékteré ze stran odmitne takovou revizi provést, je druhé strana oprévnéna bez daisiho

poskytovénl' nebo pi'ijiménl' Bonusu odml'tnout a 0d této smlouvy pisemné odstoupit. Strany déle souhlasi, 2e pokud se

za trvéni této smlouvy zméni aplikace nebo text prévnl'ch pFedpis aplikovatelnf/ch na tuto smlouvu, zejména zékona

o dani z pFidané hodnoty, nebo pFedpis o cenové regulaci IééiWch pFI’pravk nebo zékona o regulaci reklamy, strany

v dobré vire projednajl' poskytnuti' Bonusu, zejména formu, ve které jsou Bonusy poskytovény, dokladovény a

uétovény a jejich poskytovéni' jako takové, a to i za celou dobu jejiho trvéni'. V pFI’padé, 2e timto postupem strany

nedospéjl' k dohodé, je kterékoliv strana oprévnéna poskytovéni nebo pFijI'ménI' Bonus odml'tnout a to i zpétné, a od

této smlouvy pFipadné pisemné odstoupit.

V.

Protikorupéni ustanoveni

Smluvni strany se pi'i plnéni zévazk vyplWajicich z této smlouvy zavazuji jednat v souladu s eticky'lmi zésadami

podnikéni a dodriovat veskeré tuzemské i zahraniEnI' protikorupénl' prévni pFedpisy, které zakazujl' korupci veFejny'Ich

éinitel . Smluvni strany zejména nebudou pFimo ani nepFimo nabizet, slibovat nebo poskytovat penize nebo jakoukoliv

jinou Whodu veFejny'Im Einitel m vjejich prospéch Ei prospéch tFetI'ch osob s cilem ovlivnit jednéni éi rozhodnuti

ohledné pFedmétu této smlouvy. Poruseni ustanovenl' tohoto odstavce pFedstavuje podstatné poruéeni smlouvy a

smluvnl' strana mé prévo od této smlouvy odstoupit s okamiity'lm uéinkem po doruéeni oznémeni druhé smluvnl' strané

a bez poskytnutl' moinosti toto poruseni napravit.



a)

b)

c)

d)

Smluvni strany nepostoupi, nepFevedou ani jinak nebudou disponovat s prévy a povinnostmi vyplWajicn’mi ztéto

smlouvy bez pFedchoziho pl'semného souhlasu druhé smluvnl' strany. Smluvnl' strany se zavazuji, ie tuto smlouvu

nepostoupi bez pFedchoziho pl'semného souhlasu druhé smluvni strany.

VI.

Mléenlivost
Smluvni strany se zavazujl' bez pFedchoziho pl'semného souhlasu druhé smluvnl' strany nezveFejnit Ei jinf/m zp sobem

nezpFistupnit tFetI'm osobém podml'nky této smlouvy, jakoi ani jiné informace o vzéjemnf/ch obchodnich vztazich, a to

ani po skonéeni Ei zéniku této smlouvy.

Kaidé ze smluvnl'ch stran zpFI'stupnI' obsah této smlouvy a informace ty'lkajl'ci se jejl'ho pFedmétu pouze tém

zaméstnanc m, spoleém’k m, akcionarum a odborny'lm poradc m, kteFI' ji potFebujI' znét v souvislosti s plnénl'm L'Ikol
dle této smlouvy.

Povinnost mlEenlivosti se nevztahuje na informace, které:
— jsou veFejné znémé,
— nebo se stanou veFejné znémf/mi jinak, nei poru§enim ustanovenl' této smlouvy, pFiEemi souéasné,
— jsou oprévnéné v dispozici druhé smluvnl' strany pFed jejich poskytnutl'm této smluvni strané, nebo
— smluvni strana je ziské od tFeti osoby, které nenl' vézéna povinnostl' mlEenlivosti.

Smluvni strany jsou déle povinny poskytovat informace v rozsahu a zp sobem, ktery'l vyiadujl' obecné zévazné prévnl'

pFedpisy nebo na zékladé rozhodnutl' soud Ei sprévnl'ch orgén . Odbératel je pak déle oprévnén, anii by se jednalo o

poruéenl' této Smlouvy, poskytnout informace o existenci této Smlouvy a jejich podml'nkéch, svému zFizovateli.

Bez ohledu na ustanovenl' pFedchozu’ch odstavc se v souvislosti s aplikacu' zékona E. 340/2015 5b., 0 registru smluv

(déle jen ,,zékon o registru smluv“), se smluvni strany dohodly na nésledujl'cim postupu:

Je-li déna zékonné povinnost k uveFejnéni smlouvy v Registru smluv dle zékona o registru smluv, dohodly se smluvnl'

strany, 2e takovou povinnost splnl' odbératel, a nikoli Spoleénost, a to v souladu s niie uvedenf/m.

Odbératel neuveFejnI' v Registru smluv, zejm. neuvede v metadatech obchodni tajemstvu', které smluvnl' strany

oznaéily vy'lée tak, ie jej uml'stily mezi symboly: ,,[XX...XX]“, shodné budou z uveFejnéni vylouéeny éésti této smlouvy

Wée umisténé mezi symboly: ,,[OU...OU]“ pro ochranu osobnl'ch L'Jdaj . Déle nebudou uveFej ovény v souladu 5 § 3

odst. 2 zékona o registru smluv Eésti oznaéené symboly ,,[NP...NP]“.

Spoleénost se zavazuje poskytnout odbérateli na kontaktnl'_‘vy'1§e uvedenou smlouvu
s L'Jpravami dle pFedchoziho odstavce v pFI'pustném formétu za L'Jéelem jejl'ho uveFejnénI' odbératelem.

Odbératel uvede vmetadatech datovou schrénku SpoleEnosti, aby potvrzeni o uveFejnénI' bylo doruéeno véem

smluvnim straném.

VII.

Véeobecné ustanoveni
Ve v§ech ostatnich otézkéch neupraveny'lch touto smlouvou, se prévnl' vztah zaloienf/ touto smlouvou Fidl' Eesky'lm

prévnl'm Fédem, zejména ustanovenl'mi obéanského zékonl'ku.

Smluvni strany ujednaly, ie V pFI’padé zmén kontaktnl'ch L'Jdaj je povinna pFI'sluéné smluvnl' strana zménu oznémit

druhé smluvnl' strané. V pFI'padé, ie tak neuEinI', povaiuje se za platné doruéeni korespondence na poslednl' znémou

kontaktnl' adresu pFI'sluéné smluvnl' strany.

Smlouva se uzavu'ré na dobu neuréitou.Kaidé ze smluvnl'ch stran je oprévnéna tuto smlouvu vypovédét pl'semnou

Wpovédu’ i bez uvedenl' d vodu doruéenou druhé smluvnl' strané. Vy'lpovédnl' lh ta Eini 2 mésice a poél'né béiet prvnl'm

dnem kalendarnlho mésu’ce nésledujl'ciho po mésici, v némi byla Wpovéd’ doruéena druhé smluvnl' strané. Kromé toho

je kterékoliv smluvnl' strana oprévnéna od této smlouvy odstoupit podle El. IV. odst. 4 této smlouvy.

Zmény a dopl ky této smlouvy mohou byt Einény pouze formou Eislovanf/ch pisemnf/ch dodatk , podepsanf/ch

smluvnl'mi stranami, vyjma zmén pFiloh, které mohou by'lt ménény pouhy'lm podpisem stran, a to z d vodu moinosti

pruiné reagovat na zmény v dodévkéch lééivy'lch pFipravk . PFilohy musn’ obsahovat datum a obdobl', po které jsou

platné a éinné.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pFiEemi kaidé ze smluvnl'ch stran obdril' po jednom.

'[ato smlouva byla uzavFena s L'Iéinnosti ke dni

Uéastnici této smlouvy prohlaéujl', 2e si smlouvu pFed jejl'm podepsénl'm pFeEetli a 2e jeji obsah odpovidé jejich pravé,

véiné a svobodné v li, coi stvrzujl' si nl'ie pFipojeny'Imi podpisy.



PFI'loha: Wrobky

Wpoéet bonusu a referenénl' obdobl'

Odbérové mista

DistributoFi

V Praze dne 27. 3. 2018 V Hradci Krélové due 10. 4. 2018

STADA PHARMA CZ s.r.o. Fakultni nemocnice Hradec Krélové

PFiIoha E. 1



PFI’IOha E. 2


