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,· Smlouva o spolupráci
ice při dlouhodobých dodávkách léčivých přípravků

zno/m?
I

Í uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
l l znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními

' stranami, kterými jsou:jr
obchodní společnost:
Boehringer Ingelheim, spoL s .r.o.
sídlem: Na PořÍčÍ 1079/3a, Praha 1, PSČ: 110 00
IČO: 480 25 976
DIČ: CZ 480 25 976
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka
zastoupená Morenou Mariou Sangiovanni, jednatelkou a Vadimsem Belovsem,
jednatelem,

jako dodavatel na straně jedné (dále jen ,,dodavatel")

a

Nemocnice Znojmo, p.o.
sídlem: MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 znojmo
IČO: 00092584
DIČ: CZ: CZ 00092584 č. účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně vložka 1229
zastoupená: ředitelem nemocnice prim. MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA

jako odběratel na straně druhé (dále jen ,,odběratel").

Odběratel a dodavatel společně dále jako ,,smluvní strany".

Smluvní strany se dohodly takto:

Úvodní ustanovení

1.

2.

Smluvní strany touto smlouvou sjednávají základni principy a podmínky
vzájemné spolupráce v rámci jejich podnikatelské a obchodní činnosti tak, aby
bylo dosaženo maximální oboustranné výhodnosti.

Účastnici této smlouvy se v rámci jejího naplňování zavazují postupovat vždy
v souladu s právním řádem České republiky, zejména v oblasti ochrany
hospodářské soutěže.

Předmět smlouvy
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1.

2.

Obě smluvní strany souhlasně konstatuji, že odběratel prostřednictvím
spolupráce upravené dílčími písemnými kupními smlouvami s jednotlivými
distributory, odebírá v rámci své činnosti i léčivé přípravky dodavatele, jejichž
seznam je uveden v Příloze Č.1, 2 , 3 a 4 této smlouvy (dále jen ,,zboží"), a to
v takovém množství, které je pro činnost odběratele potřebné. Příloha č. 1, 2 ,
3 a 4 tvoří nedílnou součást této smlouvy. V příslušné dílčí kupní smlouvě
uzavřené mezi odběratelem a distributorem jsou dále upraveny konkrétní
obchodní vztahy zaměřené zejména na způsob objednávek zboží, termín a
místo dodání, požadavky na zboží, způsob převzetí zboží odběratelem,
případně další ujednání ke specifikaci smluvních vztahů.

Proces sjednáváni a uzavírání dílčích kupních smluv mezi odběratelem a
distributorem není nijak závislý na této smlouvě nebo jejich jednotlivých
ustanoveních.

Ill.
Obchodní podmínky

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Odběratel bude zboží kupovat od distributora za kupní cenu sjednanou
s distributorem.

Smluvní strany se dohodly, že dodané zboží bude odběratelem využito
výlučně k zajištěni potřeb pacientů v jednotlivých zdravotnických zařízeních
spadajících pod správu odběratele.

V případě, že celková kupní cena zboží nakoupeného odběratelem od
distributora v průběhu jednoho kalendářního čtvtletí přesáhne objem
stanovený v příloze č. 1, 2 , 3 a 4 této smlouvy - podmínky vypláceni
objemového bonusu, zavazuje se dodavatel zaplatit odběrateli finanční
objemový bonus podle tabulky uvedené rovněž v přĹloze č. 1, 2 , 3 a 4 této
smlouvy (dále jen ,objemový bonus"). objemový bonus je stanoven vždy pro
konkrétní dosažený objem zboží ve shora uvedeném referenčním období,
přičemž objem zboží se vypočte jako součet cen všech baleni příslušného
zboží, který odběratel nakoupí v referenčním období prostřednictvím
distributora. Cenou balení zboží se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena
dodavatele bez DPH a bez marže, doporučená dodavatelem distributorovi a
platná v daném referenčním období. Bonus bude poskytnut pouze v úrovni
nejvyššího dosaženého pásma objemu v referenčním období.

Pro účely vyhodnocení objemu dosaženého v příslušném kalendářním čtvrtletí
poskytne odběratel dodavateli přehledy spotřeby zboží v jednotlivých
zdravotnických zařízeních spadajících pod správu odběratele.

Vyhodnoceni objemu dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy bude provedeno
do 15. dne po uplynuti příslušného kalendářního čtvrtletí.

objemový bonus bude ze strany dodavatele uhrazen odběrateli formou
opravného daňového dokladu, a to na základě jeho žádosti a jím předložených
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8.

9.

podkladů, kterými odběratel osvědči nárok na požadovanou výši objemového
bonusu. Dodavatel uhradí výši objemového bonusu nejpozději do 30 dnů od
doručení včas předložené a oprávněné žádosti odběratele o vyplacení
objemového bonusu. Dodavatel neodpovídá za případná pochybení
odběratele při výpočtu objemového bonusu. Dodavatel je oprávněn odepřít
uhrazení objemového bonusu, jestliže je odběratel v prodlení s úhradou byť
jen části kupní ceny jakékoliv objednávky zboží. Jestliže bude odběratel v
prodlení s úhradou byť jen části kupní ceny po dobu 90 dni, není dodavatel
povinen objemový bonus uhradit ani po doplaceni kupní ceny.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že touto smlouvou není odběratel jakkoli
zavázán odebírat zboží od dodavatele v jakémkoli množství a nadále
disponuje absolutní smluvní volnosti co do výběru léčivých přípravků i co do
výběru jejich dodavatelů a distributorů.

Smluvní strany dále prohlašují, že účelem této smlouvy je výlučně poskytnutí
množstevního zvýhodnění ve formě objemového bonusu, který zohledňuje
ekonomickou úsporu na straně dodavatele danou množstvím zboží
odebraného odběratelem a objemový bonus není poskytován jako podnět
k doporučování, předepisováni, nákupu nebo dodávání, prodeji zboží
dodavatele.

Odběratel se zavazuje, že pokud se v průběhu trvání této smlouvy dozvi o
výskytu nežádoucího účinku u některého z léčivých přípravků dodavatele nebo
o jiné skutečnosti, podstatné z hlediska farmakovigilančnIch povinností
dodavatele, nahlásí tuto skutečnost dodavateli do 24 hodin od okamžiku, kdy
se o její existenci dozvěděl. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele
stanovené pro oblast farmakovigilance obecně závaznými právními předpisy,
zejména zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změně a doplněnI
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě
porušeni této povinnosti je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní
pokutu ve výši 10 000 CZK za každé jednotlivé p,orušen1. Zaplacením smluvní
pokuty není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody.

lV.
Mlčenlivost

1.

2.

3.

Smluvní strany se zavazuji, že bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany nezveřejni či jiným způsobem nezpřístupní třetím osobám
podmínky této smlouvy ani jiné informace o vzájemných obchodních vztazích,
a to i po skončení či zániku této smlouvy.

Každá ze smluvních stran zpřIstupní obsah této smlouvy a informace týkající
se jejího předmětu pouze těm zaměstnancům, pracovníkům, společníkům,
akcionářům a odborným poradcům, kteří ji potřebují znát v souvislosti
s plněním úkolů dle této smlouvy.

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které:
- jsou veřejně známé;



4.

5.

6.
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8.

- se stanou veřejně známými jinak, než porušením ustanoveni tétosmlouvy;
- jsou oprávněně v dispozici druhé smluvní strany před jejich poskytnutím

této smluvní straně;
- smluvní strana získá od třetí osoby, která není vázána povinnosti

mlčenlivosti.

Smluvní strany jsou dále povinny poskytovat informace v rozsahu a
způsobem, který vyžadují obecně závazné právni předpisy nebo na základě
rozhodnutí soudů či správních orgánů.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku se smluvní strana
povinná zavazuje uhradit smluvní pokutu smluvní straně oprávněné ve výši
200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušeni.
Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany oprávněné na
náhradu škody.

Smluvní strany se tímto dohodly, že v případě, že je nutné uveřejnit tuto
smlouvu podle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(,,zákon o registru smluv"), je k jejímu uveřejněni povinen odběratel. Smluvní
strany dále konstatují, že výpočet objemového bonusu v příloze č. 2 této
smlouvy spadá do rozsahu výjimek z povinnosti uveřejnění dle § 3 odst. 2
písm. b) zákona o registru smluv.

obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku, není-li to v daném
případě v rozporu se zákonem o registru smluv. Za obchodní tajemství
považuje dodavatel zejména přílohu č. 1, 2 , 3 a 4.

Odběratel je povinen uveřejnit smlouvu v registru smluv do 5 pracovních dnů
ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami. O zveřejněni je povinen
bez zbytečného odkladu informovat dodavate|e a poskytnout mu k tomu
odpovídajĹcĹ důkazy (např. identifikační číslo záznamu v registru smluv).

V.
Všeobecná ustanoveni

1,

2.

Ve všech ostatních otázkách neupravených touto smlouvou se právní vztah
založený touto smlouvou řidl českým právním řádem, zejména ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této
smlouvy, a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci
předmětu této smlouvy.

Smluvní strany si ujednaly, že v případě změn kontaktních údajů je příslušná
smluvní strana povinna bezodkladně oznámit změnu druhé smluvní straně.
V případě, že tak neučiní, považuje se za platné doručeni korespondence na
poslední známou kontaktní adresu příslušné smluvní strany.



3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je
oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědi i bez uvedení důvodu
doručenou druhé smluvní straně. výpovědní doba činí 15 dni a počíná běžet
prvním dnem kalendářního měsíce následujiciho po doručení druhé smluvní
straně.

Odpověď' smluvní strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského
zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této
smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Odběratel není oprávněn postoupit nebo jinak převést či zatížit svá práva
a závazky vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy, a to ani zčásti ani jako celek, na
jakoukoliv třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

Změny a doplňky této smlouvy, vC. jejich příloh, mohou být činěny pouze
formou číslovaných písemných dodatků podepsaných smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom.

Objemový bonus sjednaný podle této smlouvy bude odběrateli poskytován za
dodávky zboží realizované s účinnosti ode dne 1.1.2018.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že
její obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli, což stvrzují svými
niže připojenými podpisy.

-2. 05, 2018
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dodavatel:

Boehringer ln
Vadims Belov

vRa7dne

Odběrate
.......


