
Smlouva o spolupráci při sběru dat o používání antimikrobních léčivých přípravků 

u stanovených druhů zvířat 

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. Smluvní strany 

Veterinární lékař: ……………………………………….., komorové číslo ………….. (dále jen „veterinární lékař“) 

a 

Distributor:  SG-VET, s.r.o., Kopřivnice-Vlčovice č.p. 31, 74221 Kopřivnice, IČO 47680440  (dále jen 

„distributor“) 

(dále společně jen „smluvní strany“) 

mezi sebou uzavírají tuto smlouvu o spolupráci při sběru dat o používání antimikrobních léčivých 

přípravků u stanovených druhů zvířat: 

II. Předmět smlouvy 

 

1. Cílem této smlouvy je zajistit spolupráci distributorů a veterinárních lékařů při sběru dat o 

používání antimikrobních léčivých přípravků u stanovených druhů zvířat za účelem tvorby 

systému sběru těchto dat. 

2. Tato smlouva stanoví povinnosti distributorů a veterinárních lékařů v rámci této spolupráce 

a vymezuje jejich odpovědnost. 

3. Spolupráce distributora a veterinárního lékaře při sběru předmětných dat je zcela 

dobrovolná. 

 

III. Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Distributor se zavazuje zpřístupnit pro veterinárního lékaře službu, kdy již v rámci 

objednávky léčivých přípravků veterinární lékař identifikuje léčivé přípravky, které objednává 

pro sledované druhy zvířat. Tato služba bude zpřístupněna v přiměřené době od nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

2. Veterinární lékař odpovídá za správnost všech údajů v rámci objednávky, především za 

přiřazení léčivých přípravků příslušnému sledovanému druhu zvířat. Smluvní strany 

prohlašují, že jsou oprávněny a během trvání této smlouvy budou oprávněny plnit svá práva 

a povinnosti dle této smlouvy. 

3. Distributor je povinen v zastoupení veterinárního lékaře údaje dle předchozího odstavce v 

přiměřené době od učinění objednávky zaslat Ústavu pro státní kontrolu veterinárních 

biopreparátů a léčiv, se sídlem Hudcova 232/56a, Medlánky, Brno; následujícím způsobem: 

pouziti_vlp@uskvbl.cz, k čemuž ho veterinární lékař touto smlouvou zmocňuje. 

4. Za řádné odeslání dat Veterinárnímu ústavu odpovídá distributor. 

5. Veterinární lékař je povinen v případě ukončení zájmu o sběr a hlášení dat distributorem 

ukončit i vzájemnou spolupráci založenou touto smlouvou. Tato smlouva může být 

vypovězena oběma smluvními stranami i bez výpovědní doby. 

 



IV. IV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti touto smlouvou 

neupravené se řídí občanským zákoníkem. 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Sběr a hlášení dat je vzhledem k aktuálnímu nastavení možné jen u klientů využívajících 

portál https://eshop.sgvet.cz/ nebo telefonické objednání u distributora. 

 

 

Za SG-VET, s.r.o.        ……………………………………………. 

         podpis 

 

 

Veterinární lékař        ……………………………………………. 

          podpis 

 

 

Dne: 

https://eshop.sgvet.cz/

