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DOHODA O UKONČENÍ  

SMLOUVY O KLINICKÉM HODNOCENÍ HUMÁNNÍHO 
LÉČIVA  

 
 
Novartis s.r.o. 
se sídlem:    Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4  
IČO:    64 57 59 77  
DIČ:    CZ64 57 59 77 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41352  
zastoupená XXX 
 
(dále jen „Zadavatel“) 
 

a 
 

Fakultní nemocnice Ostrava 
se sídlem:   17.listopadu 1790, 708 52 Ostrava     
IČO:    00843989 
DIČ:     CZ00843989 
variabilní symbol:  649071081 
ve věcech této smlouvy je oprávněn jednat a podepisovat: doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D., 

náměstek ředitele pro vědu a výzkum 
 
adresa pracoviště, kde je prováděno klinické hodnocení:     
Klinika dětského lékařství, Oddělení dětské a prenatální kardiologie, 17.listopadu 1790, 
708 52 Ostrava   
 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 

a 
 
 
MUDr. Tomáš Gruszka 
s pracovištěm:   Klinika dětského lékařství, Oddělení dětské a prenatální 

Fakultní nemocnice Ostrava 
    17.listopadu 1790, 708 52 Ostrava   
 
 
(dále jen „Zkoušející“) 
    
 
 
 
 

 

 



008/OVZ/17/024-P 

 
Study code: CLCZ696B2319 
Site No: 1600 
Investigator: MUDr. Tomáš Gruszka 
Contract submitted by: XXX 
Issued on: 13.5.2019 

2/2 

I. 
 
1.1. Smluvní strany „Smlouvy o klinickém hodnocení humánního léčiva“ týkající se 

klinického hodnocení s číslem protokolu CLCZ696B 2319 , podepsané dne 14.8. 
2017, evidované u Zdravotnického zařízení pod č.: 008/OVZ/17/024-P (dále jen 
„Smlouva“) se dohodly na ukončení Smlouvy ke dni 15.4.2019. Důvodem ukončení 
smlouvy je fakt, že ke dni ukončení nebyl do studie zařazen žádný pacient. 

 
1.2.   Smluvní strany prohlašují, že všechna vzájemná práva a povinnosti vztahující se k 

ukončované Smlouvě  a spočívající v úhradě sníženého poplatku za archivaci ve výši 
40.000,-  Kč budou vypořádána ihned po podpisu této Dohody o ukončení. 

 
 

II. 
 
2.1. Podléhá-li tato dohoda uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů, smluvní strany společně prohlašují, že tato dohoda bude 
uveřejněna v souladu s ujednáním smluvních stran o uveřejnění v příslušném 
ustanovení Smlouvy a s tímto zákonem a zadavatel dodá zdravotnickému zařízení 
redigovanou verzi pro zveřejnění ještě před podpisem této dohody. 

 
2.2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom vyhotovení. 
  
2.3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru. 
 

 
 
V Praze dne ___________________   V __________________ dne_________ 
 
 
 
_____________________________   ________________________________ 
za Zadavatele:      Za Poskytovatele:  
XXX       doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.,  
       náměstek ředitele pro vědu a výzkum 
 
 
 
V ______________ dne ___________ 
 
 
 
_______________________________   
Zkoušející 
MUDr. Tomáš Gruszka                
 


