
TEXT UVEDENÝ KURZÍVOU PŘEDSTAVUJE OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ 

Smlouva o zajištění dodávek LP 

  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi  

  

společností  
obchodní firma: AstraZeneca Czech Republic s.r.o.  
IČ: 63984482  
se sídlem: U Trezorky 921/2, 15800 Praha 5- Jinonice  
zápis v OR:oddíl C, vložka 38105 rejstříku vedené MS v Praze  
  
zastoupená panem Petrem Vlachem, prokuristou 

 (dále jen „Dodavatel“)  

a  

Thomayerova nemocnice 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 
IČ:      00064190 

se sídlem: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč 

zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043  
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 
 
 

zastoupená doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitelem 

 (dále jen „Odběratel“)  

  

Vzhledem k tomu, že:  

 Dodavatel ujednal se zdravotními pojišťovnami opatření k zamezení nežádoucího 
dopadu úhrady léčivého přípravku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na rozpočet zdravotního pojištění;  

 Odběratel poskytuje pacientům, na základě schválení pojišťovnou, Léčivý přípravek 
dotčený ujednáním mezi dodavatelem;  

 se strany dohodly na následujícím:  

I. 

1. Dodavatele se zavazuje zajistit odběrateli dodávku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxx.  Dodavatel zajistí doručení opravného dokladu Odběrateli do 14 dnů ode dne 
uskutečnění každé dodávky. 

2. Odběratel se zavazuje použít Léčivý přípravek, který mu byl dodán podle této 
smlouvy, výhradně pro léčbu pacienta, pro nějž byla schválena úhrada terapie Léčivým 
přípravkem dle předchozího odstavce.  

  

III.  

Doba trvání smlouvy  

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx 

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemnou 
výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíce s počátkem běhu prvního dne následujícího 
po měsíci v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.  

  

IV.  

Mlčenlivost  

  

1. Tato smlouva obsahuje obchodní tajemství obou stran, přičemž toto obchodní 
tajemství je takto označeno (jako text uvedený kurzivou) a strany obdrží spolu se smlouvou i 
její obraz se znečitelněnými částmi představujícími obchodní tajemství.  

2. V případě, že bude kterákoliv ze stran povinna uveřejnit tuto smlouvu, zavazuje se 
zveřejnit právě její obraz se znečitelněnými částmi představujícími obchodní tajemství.  

  

V.  

Závěrečná ustanovení  

  

1. V případě, že dojde ke změně obecně závazných předpisů, která by jakýmkoli 
způsobem ovlivnila možnost vyplácení kompenzace, strany uzavřou dodatek k této smlouvě 
reflektující tuto změnu. 

2.  Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.  

3. V otázkách touto smlouvou neupravených se vztah stran řídí obecně závaznými 
předpisy.    

 

 V Praze dne  12.11.2018   27.11.2018   

 

………………………………………  
Thomayerova nemocnice  
zastoupená doc. MUDr. Zdeňkem Benešem, 
CSc., ředitelem 

………………………………………  
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.  
zastoupená panem Petrem Vlachem, 
prokuristou 

 


