
1

Od: Objednavky, Prague <prague.objednavky@roche.com>
Odesláno: 8. července 2019 8:46
Komu:

Předmět: Re: Objednávka Hemlibra

 Dobrý den, 
 
Potvrzujeme přijetí objednávky.  
 
 
 
Jednotkové ceny léčivých přípravků Roche jsou obchodní tajemství společnosti Roche ve smyslu § 504 
občanského zákoníku. Mají tak povahu informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím a jsou proto zároveň vyloučeny z povinnosti 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. Zároveň níže uvedené 
léčivé přípravky Roche patří mezi léčivé přípravky, kterých se netýká povinnost zveřejňování 
jednotkových cen ve smyslu dopisu ministra zdravotnictví ze dne 3. 9. 2018, č.j. MZDR 25960/2018-
03/OPR, jelikož jsou ovlivněny risk-sharingovým schématem mezi zdravotní pojišťovnou a společností 
Roche a naplňují objektivní znaky obchodního tajemství: Per jeta, Mabthera, 
Cotellic, Gazyvaro, Avastin, Zelboraf, Kadcyla, Herceptin, Ocrevus (kód SÚKL: 0193870; 0026544; 
0026543; 0209056; 0210050; 00283396; 0028397; 0168973; 0194634; 0194633; 0025555; 0185368; 
0222682).     
 
 

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že od 18. 8. 2017 je účinná novela zákona o registru smluv, díky 
které není nutné akceptovat objednávku výlučně písemnou formou. Konkrétně se jedná o novelizované 
znění § 8 odst. 2 zákona. Novela umožňuje, aby byly smlouvy uzavírány tzv. smíšenou formou, kdy pouze 
návrh na uzavření smlouvy (objednávka) má písemnou podobu, akceptace návrhu smlouvy pak může mít 
jen formu ústní či konkludentní. V registru smluv pak bude zveřejněn pouze textový obsah smlouvy ve 
znění odpovídající přijatému návrhu.  
 

 

 

S pozdravem, 

ROCHE, s.r.o.                                                   

Futurama Business Park Bld F                             
Sokolovská 685/136f                                        
186 00 Praha 8                                                
Czech Republic  

 
telefon:   +420-220 382 271, 220 382 273,220 382 273 
e-mail:   prague.objednavky@roche.com 

website: www.roche.cz 
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Děkuji. 
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