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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ
OBCHODNÍHO ZVÝHODNĚNÍ

uzavřěná
dle ustanovenl § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

l.
Účastnki

1.Odběmtel: Nemocnice znojmo, příspěvková organizace

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

a

MUDr. jana janského 11, 669 02 znojmo
MUDr. Miroslav Kavka, MBA, ředitel
00092584
CZ00092584

2. Dodavatel: Pharmagen CZ,s.r.o.

$Íd|o: Reinerova 1712/9, 163 00 Praha 6 - Řepy
jednajIcí: MVDr. Petr Seidl
lČ: 24745120
DIČ: CZ 24745120
bank. s
č. účtu:

ll.
Předmět

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinnosti smluvních stran pň poskytování finanční
bonifikace (dále jen .obchodní zvýhodnění") odběrateli za jím odebrané zboží dodavatele,
Smluvní strany souhlasI a potvrzují, že účelem této smlouvy není reklama jakéhokoli výrobku
dodavatele nebo osob s ním spHzněných ani poskytnutí daru či sponzorského příspěvku, ani
jakákoli forma poskytováni vzorků daných léčivých přípravků nebo zdravomických prostředků, ale
výlučně poskytnutí obchodního zvýhodnění zoMedňujlclho ekonomickou úsporu na straně
dodavatele danou množstvím výrobků odebraných odběratelem a jeho celkovým obratem.

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 dodatečně písemně dohodnou, tak na celý sortiment dodavatele.

3. Dodavatel se zavazuje poskytnout odběrateli za podmínek uvedených v této smlOuvě obchodnl
zvýhodněni ve výši stanovené výpočtem, uvedeným v příloze č. 2, této smlouvy. Smluvní strany
se dohodly, že před koncem každého kalendářního roku strany vstoupí v jednání a dohodnou se
na zachováni nebo změně výpočtu pro rok náskdujfcí (v případě změny jsou smluvní strany
povinny postupovat v souladu s ČI. lV. odst. 11, v přfpadě zachování ponechají původní znění).
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5.

III.
Trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejněnf v registru smluv
dle ČI. lV. odst. 10, této smlouvy.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

3. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí ktenékoji smluvní strany a to bez uvedení důvodu.
výpovědní doba končí vždy poslední den přfsksšnébo kalendářního čtvňletf, ve ktet'ém byľa tato
doručena druhé smluvní straně.

4. Tuto smlouvu lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stmn.

iv.
závěečná ustanoveni

1. Odběrateli uzavřením této smlouvy nevzniká povinnost odebtat od dodavatele jakékoliv zboží,
službu nebo jakékoliv jiné plnění a nadále disponuje absolutní volností co do výběru smluvních
partnerů či odběru zboží. Smlouva nezavazuje odběratele k předepisování, nákupu, užívání,
doporučování nebo zajištění užívání jakéhokoli výrobku dodavatele nebo s ním spřízněných nebo
k němu přidružených osob.

2, Smluvní strany prohlašují, že poskytnutí obchodního zvýhodnění není pobídkou či návodem na
neoprávněné či nehospodárné čerpáni prostředků z veřejného zdravotního pojištěnl a zároveň
prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily poskytnuti obchodnfho
zvýhodněni. Strany jsou si vědomy, že při plněni této smlouvy musí být respektována ustanovení
z. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářSké soutěže, v platném znění pozdějších předpisů a
Smlouvy o fungování Evropské Unie

3. Smluvní strany, každá samostatně, se zavazují, že pokud by se objevilo důvodné podezřenl, že
poskytování obchodního zvýhodněnf dle této smlouvy, může vyvolat nebo vyvolává účinky
omezení účinné hospodářské soutěže, budou podmínky obchodního zvýhodněni stranami
neodkladně revidovány.

4. Dodavatel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této
smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu odběratele.
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5. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami
týkající se předmětu této smlouvy-

6. Smluvnf 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 smluvnt strana obdrží jedno vyhotovení.

7. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o povaze, předmětu a podmínkách spolupráce stran a o
všech náležitostech, které strany měly a chtěly ujednat, a které považují za důležité. Stmny se
dohodly, že podstatná změna okolností, za nichž byla jejich spolupráce dohodnuta, nezakládá
právo žádné ze stran domáhat se obnoveni jednání o podmínkách spolupráce ve smyslu §1765
občanského zákonfku, nenf-li zde stanoveno jinak.

8. Veškeré informace v ústni nebo pfsemné podobě, které si mezi sebou smluvní strany navzájem
poskytly nebo poskytnou v souvislosti s ©uto smlouvou, mají charakter důvěrných infijrmací
(»Dijvěmé informace")- Smluvní strany se zavazují Důvěrné inlbrmace chránit před jakýmkoliv
jejich neoprávněným zpňstupněním třetím osobám (aktivním či pasivním, přímým či nepřímým) a
jejich zneužitím. Smluvní strany mohou poskytovat přístup k Důvěrným informacím pouze svým
poradcům či zaměstnancům, kteří mají z povahy své činnosti potřebu tyto informace znát a to za
předpokladu, že se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jako je obsažena v
tomto ujednáni. Povinnost mlčenlivosti bude wat i po ukončení jakékoliv spolupráce či jiného
vztahu mezi odběratelem a dodavatelem.

9. Smluvní strany se dohodly, že určité inkrmace obsažené v této smlouvě nebo jejfch přllohách,
zejména ty týkajlci se prodeje produktů, cenových ujednání, specifikace produktů, podmínek
poskytováni obchodnfho zvýhodnění a mechanismu jeho poskytování, považují za obchodní
tajemstvl ve smyslu § 504 Občanského zákoníku (.Obchodní tajemství") a že tyto informace
budou v této smlouvě řádně označeny.

10. 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, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv. Smluvní
strany se dohodly, že zveřejnění provede odběratel bez zbytečného odkladu po uzavření této
smlouvy s tím, že informace, které představují Obchodní tajemsNí nebo osobní údaje, budou
anonymizovány.

11.

12. Smluvní strany pověřily jednáním v rámci plnění předmětu této smlouvy tyto kontaktní osoby
(osobní údaje):

Jméno, příjmenf
Funkce
Telefon
Email

Za dodavatele Za odběratele

13. Nedílnou součásti této smlouvy jsou i její přílohy a to:

přfloha č. 1 - seznam zboží (obchodní taiemstvn
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příloha č. 2 - výpočet obchodního zvýhodnění (obchodní ta/em$tvi)

v?/UlZE"d,, ve znojmě dne 18 Q&.2Qi9......

výkonný Kdite| "
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Za odběr

MUDr. M
Ředitel
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Příloha Č.1- seznam zboží:
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Příloha Č.2 - výpočet obchodního zvýhodněni k produktům uvedeným v příloze Č.1
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