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SOTIO a.s.          

se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7 

IČ: 24662623, DIČ: CZ24662623 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16136 

bankovní spojení:  

zastoupená , na základě plné moci 

 

(dále jen „Zadavatel“) 

 

a 

 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
se sídlem Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I  

IČO: 27085031 

DIČ: CZ 27085031 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl b, vložka 8883  

bankovní spojení:  

variabilní symbol: 

zastoupená MUDr. Stanislavem Holobradou-předsedou představenstva a Mgr. Tomášem Helebrantem, 

místopředsedou představenstva 

 

(dále jen „Zdravotnické zařízení“) 

 

a 

 

 
trvalé bydliště:  

datum narození:  

neplátce DPH; osoba identifikovaná k dani 

 

bankovní spojení:  

č.účtu: 

Variabilní symbol:  

 

(dále jen „Zkoušející“) 

 

 

uzavírají tento 

 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení klinického hodnocení SLU01  
 

(dále jen „Dodatek“) 

 

 

Vzhledem k tomu, že 

 

A. Zadavatel, Zdravotnické zařízení a Zkoušející uzavřeli dne 19. 01. 2015 Smlouvu o provedení 

klinického hodnocení SLU01 (dále jen „Smlouva)  
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B. Byla schválena nová verze protokolu klinického hodnocení SLU01 (verze 5.0), 

 

C. Smluvní strany mají zájem o úpravu rozpisu plateb sjednaného ve Smlouvě, který je součástí přílohy 

č. 4 Smlouvy (Rozpis plateb),  

 

 

dohodly se Smluvní strany následovně: 

 

 

I. 

Změna Smlouvy  

 

1) Smluvní strany potvrzují, že nová verze protokolu klinického hodnocení SLU01 (verze 5.0) je založena 

v dokumentaci u Zkoušejícího (tzv. Investigator´s File) a tvoří tímto odkazem novou přílohu č. 1 

Smlouvy.  

 

2) Příloha č. 4 Smlouvy (Rozpis plateb) se mění a nahrazuje novou přílohu č. 4 (Rozpis plateb), která tvoří 

přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Ustanovení a podmínky Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.  

 

2) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami. 
 

3) Smluvní strany se dohodly, že Zadavatel připraví modifikované verze Dodatku a Smlouvy pro účely 

jejich uveřejnění na základě zákona č. 340/2015 Sb. (dále jen „zákon o registru smluv“). 

V modifikovaných verzí těchto dokumentů Zadavatel znečitelní údaje týkající se obchodního tajemství 

Zadavatele ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a osobní údaje. Pro potřeby tohoto ustanovení jsou 

za obchodní tajemství Zadavatele či jiné důvěrné údaje považovány především veškeré informace o 

designu klinického hodnocení, protokolu klinického hodnocení, detailních rozpisech plateb, brožuře 

investigátora, pojistné smlouvě, pojistném certifikátu, počtu subjektů hodnocení a o případné 

kompenzaci poskytované subjektům hodnocení. Zadavatel zašle Zdravotnickému zařízení 

modifikované verze uvedených dokumentů do 15 dní od podpisu Dodatku ze strany Zdravotnického 

zařízení. Zdravotnické zařízení následně zajistí jejich uveřejnění. V rámci uveřejnění modifikovaných 

verzí uvedených dokumentů zadá Zdravotnické zařízení jako jedno z metadat identifikátor datové 

schránky Zadavatele, jejímž prostřednictvím Zadavatel obdrží informaci o uveřejnění modifikovaných 

verzí uvedených dokumentů. Identifikátor datové schránky Zadavatele je izgp2wi. V případě, že 

Zdravotnické zařízení nezajistí uveřejnění modifikovaných verzí uvedených dokumentů ve lhůtě podle 

§ 5 odst. (2) zákona o registru smluv, může jejich uveřejnění zajistit Zadavatel. 

4) Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom. 
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