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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ 

(„Dodatek“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) ROCHE s.r.o. 

sídlo: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, Česká republika 
IČO: 49617052 
DIČ: CZ49617052 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13202 

(„společnost ROCHE“) 

a 

(2) Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

sídlo: Vrchlického 59, Jihlava, PSČ 586 33, Česká republika 
IČO: 000 90 638 
DIČ: CZ00090638 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1472 

(„poskytovatel“) 

a 

(3) 

adresa: 
IČO: 
DIČ: 

(„hlavní zkoušející“) 

(společnost ROCHE, poskytovatel a hlavní zkoušející společně „strany“) 

PREAMBULE 

A. Strany uzavřely dne 29. listopadu 2016 smlouvu o klinickém hodnocení humánního léčiva, číslo 16-
567  ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 20.7.2018 („Smlouva“). 

B. Strany se dohodly na úpravě reflektující úhradu za provedení  dle Protokolu. 

C. Na základě výše uvedeného strany uzavírají tento dodatek. 

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Znění článku XIII. (Finanční vyrovnání) Smlouvy se do odstavce 3) doplňuje o nový text v následujícím 
znění: 

“ 

1.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
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2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento dodatek může být měněn či doplňován pouze formou písemné dohody stran vlastnoručně 
podepsané stranami či jejich oprávněnými zástupci. 

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle smlouvy. 

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, 
na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

Společnost ROCHE Poskytovatel 

Datum: 30.04.2019 Datum: 10.5.2019 

_____________________________ __________________________ 

Jméno: Robin Turner 

Funkce: jednatel 

Jméno: MUDr. Lukáš Velev, MHA 

Funkce: ředitel 

Datum: 30.04.2019 

_____________________________ Hlavní zkoušející 

Jméno: Patrik Kronig 

Funkce: jednatel 

Datum: 09.05.2019 

__________________________ 

Jméno: 


	Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení klinického hodnocení
	1. předmět dodatku
	1.1 Znění článku XIII. (Finanční vyrovnání) Smlouvy se do odstavce 3) doplňuje o nový text v následujícím znění:
	1.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

	2. závěrečná ustanovení
	2.1 Tento dodatek může být měněn či doplňován pouze formou písemné dohody stran vlastnoručně podepsané stranami či jejich oprávněnými zástupci.
	2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle smlouvy.




