
D O H O D A  
                                                                             uzavřená mezi účastníky 
1) 
Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23  Ivanovice na Hané 
jednající Ing. Liborem Bittnerem, CSc., ředitel společnosti a předseda představenstva a 
                  MVDr. Vladimírem Vrzalem, CSc., zástupce ředitele společnosti – projekt manažer, člen  
                  představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu a vložce B 2041, 
IČO: 25304046                                   DIČ: CZ25304046    
bankovní spojení:                                  MONETA Money Bank, a. s., č. ú.  194558116/0600 
dále jen Bioveta na straně jedné a 

2) 
MVDr. ………………………………………..…………………………….….………………………..…………………..….……………..……….. 
 
soukromý veterinární lékař, číslo KVL ČR:…………….…………………………………..………………...……….………..………… 
 
adresa:  ………………………………………………………………………………..….……….………………………………….……….……….. 
 
telefon: ………………………..……….… fax: ……….…………….….. e-mail: …………………………………....……………………….. 
 
IČO: …………………………………………………………… DIČ: …………..………………………….……...………..……………….……….  
 
distributor: ………………………………………………………………………………….……………………………………..…………………………. 
 
obchodní zástupce Biovety…………………………………….…………………………………….. telefon: ………………………………… 
dále jen veterinární lékař na straně druhé. 

 
                                         I.  Předmět dohody 
 
1) Předmětem této dohody je úprava vztahů účastníků vyplývajících ze zapojení veterinárního lékaře do 

věrnostního programu Biovety „BANKA kont partnerů Biovety, a.s.“. Podrobná pravidla účasti v programu 
„BANKA kont partnerů Biovety, a.s.“ tvoří přílohu této dohody. 

 
2) Veterinární lékař prohlašuje, že zná pravidla věrnostního programu „BANKA kont partnerů Biovety, a. s.” a 

chce být v tomto programu účasten a získávat tak mimořádné výhody plynoucí z účasti v tomto programu. 
 
3) Veterinární lékař souhlasí ve smyslu ust. § 2 zák. č. 101/2000 Sb. s tím, aby Bioveta zpracovávala v rámci 

své marketingové činnosti údaje o jeho odběrech přípravků Biovety za účelem poskytování výhod 
plynoucích z věrnostního programu „BANKA kont partnerů Biovety, a. s.”, a to na základě informací o jeho 
odběrech přípravků Biovety získaných z měsíčních hlášení od distribučních společností.  

 
     Informace, které budou distribuční společnosti o veterinárním lékaři Biovetě poskytovat, jsou následující: 

– Druh výrobku Biovety, který veterinární lékař koupil 
– Název výrobku Biovety 
– Název prodávajícího distributora 
– Jméno a příjmení veterinárního lékaře 
– Adresa veterinárního lékaře 
– IČO veterinárního lékaře 
– Objem a datum prodeje 

 
       Veterinární lékař se zavazuje poskytovat výše uvedené informace o svých odběrech Biovetě sám na základě  
       individuální dohody s Biovetou, a to v případě, že distribuční společnost, od které odebírá výrobky Biovety,       
       nebude Biovetě měsíčně tyto informace poskytovat a veterinární lékař bude mít nadále zájem využívat  
       výhody plynoucí z věrnostního programu „BANKA kont partnerů Biovety, a.s.”. 
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4) Veterinární lékař se zavazuje provádět stálou propagaci veterinárních léčivých přípravků Biovety 

prostřednictvím veřejného vystavení propagačních materiálů, případně léčiv (respektive obalů léčiv) 
Biovety v prostorách, kde při výkonu veterinární činnosti dochází ke kontaktu s veřejností (ordinace, 
čekárny apod.). 

 
5) Bioveta, a. s. se zavazuje za plnění uvedené v čl. I, odstavci 3 a 4 této dohody poskytovat veterinárnímu 

lékaři finanční kompenzaci v případě poskytování marketingových služeb nebo dodáním zboží podle 
platných podmínek věrnostního programu „BANKA kont partnerů Biovety, a.s.“ (viz Podrobná pravidla 
věrnostního programu „BANKA kont partnerů Biovety, a.s.“). 

 
 

II. Doba trvání a zánik dohody 
  

1) Platnost a účinnost této dohody nastává jejím podpisem oběma účastníky a trvá po dobu platnosti 
věrnostního programu „BANKA kont partnerů Biovety, a.s.“. V době platnosti věrnostního programu 
„BANKA kont partnerů Biovety, a.s.“ může být tato dohoda zrušena dohodou účastníků nebo výpovědí ze 
strany kteréhokoliv účastníka, a to s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem 
následujícím po doručení výpovědi druhému účastníkovi. Bioveta má právo uplatnit výpověď této dohody 
zejména v případě neplnění závazků uvedených v čl. I, odst. 3 nebo 4 této dohody. Právo veterinárního 
lékaře na vyplacení odměny v souladu s podmínkami věrnostního programu „BANKA kont partnerů Biovety, 
a.s.“ zůstává zachováno i během výpovědní doby. 

 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1) Oba účastníci tímto prohlašují, že si dohodu přečetli a že s jejím obsahem souhlasí. Tato dohoda je sepsána 
podle pravé a svobodné vůle obou účastníků, nikoliv za nevýhodných podmínek, a to ve 2 vyhotoveních. 
Bioveta i veterinární lékař obdrží po jednom vyhotovení této dohody. 

 
 
V …………………………………………………………………………………… 
 
 
Datum:  ………………………………..………..…………………………. 
 
 
 
 
______________________________                                       ____________________________________ 
                           
     Ing Libor Bittner, CSc.                                                                              MVDr. Vladimír Vrzal, CSc. 
        ředitel společnosti                                                              zástupce ředitele společnosti – projekt manažer 
  předseda představenstva                                                                               člen představenstva          
        spol. Bioveta, a.s.                                                                                           spol. Bioveta, a.s.                                              
                                                                                                                        
                                                
        
 
 
 
                                      ________________________________________________ 
  
                                                      razítko a podpis veterinárního lékaře 


