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Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě na dodávky konopí pro léčebné použití provozovatelům 
zdravotnických zařízení poskytujících služby lékárenské péče 

uzavřené v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění jeho 
pozdějších změn (dále jen „OZ“) 

 
 
 
který uzavřely níže uvedené smluvní strany, a to níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 

Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:   00023817 

se sídlem.  Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10 

zastoupena:  Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou 

bankovní spojení: č.ú. 623101/0710 

(dále jen "Prodávající")  

 
a 
 
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 
 
IČ:   00090638              

DIČ:   CZ00090638   

se sídlem: Vrchlického 59, 586 33  Jihlava  

zastoupen:  XXX 

bankovní spojení: XXX 

(dále jen „Kupující“) 

 

(Kupující a Prodávající dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“) 
 

 
I. 

PREAMBULE 
 
1. Dne 18.9.2018 uzavřel Prodávající s Kupujícím Rámcovou smlouvu na dodávky konopí pro léčebné 
použití provozovatelům zdravotnických zařízení poskytujících služby lékárenské péče (dále jen 
„Smlouva“). Touto Smlouvou se Prodávající zavázal ode dne její účinnosti dodávat Kupujícímu do jím 
provozovaných zdravotnických zařízení poskytujících služby lékárenské péče uvedených v Příloze č.1 
Smlouvy (dále jen „lékárny“) za podmínek v této Smlouvě sjednaných konopí pro léčebné použití, které 
bylo převedeno do vlastnictví státu v souladu s § 24b odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových 
látkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „KLP“), a převádět na Kupujícího vlastnické právo 
ke KLP, a to na základě závazně potvrzených písemných objednávek a v souladu s podmínkami této 
Smlouvy. 
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2. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke změně údajů uvedených ve stávající Příloze č.1 Smlouvy – 
Přehled lékáren včetně uvedení osob oprávněných za ně jednat ve věci objednávek dle této Smlouvy, 
dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy – aktualizaci Přílohy č.1, tak jak je uvedeno v následujícím 
článku II.  

 
 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

 
1. Tímto dodatkem se Smlouva mění tak, že stávající Příloha č.1 Přehled lékáren včetně uvedení 

osob oprávněných za ně jednat ve věci objednávek dle této Smlouvy, se vypouští a nahrazuje 
se novou Přílohou č.1, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
 
 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom (1) vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný 
a srozumitelný. Prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán ani v tísni, ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 Přehled lékáren včetně uvedení osob 
oprávněných za ně jednat ve věci objednávek dle této Smlouvy: nová Příloha č.1 Smlouvy. 

 
 
 

 
Dne 19.11.2019                   Dne 15.10.2019  
 
 
Prodávající:                   Kupující 
ČR - Státní ústav pro kontrolu léčiv   Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 
 
…………………………………..    …………………………….  
Mgr. Irena Storová, MHA  XXX 
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
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STÁTNÍ ÚSTAV  
PRO KONTROLU LÉČIV 

Šrobárova 48 
100 41  Praha 10 

Telefon: +420 272 185 111 
Fax: +420 271 732 377 

E-mail: posta@sukl.cz 
Web: www.sukl.cz 

 

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy – dodávky KLP  

Přehled lékáren včetně uvedení osob oprávněných za ně jednat ve věci objednávek konopí pro léčebné použití 

 

 

               

Název lékárny              Adresa IČZ lékárny        Kód pracoviště SÚKL     
 

Kontakt (telefon, e-
mail 

Osoba oprávněná 
k objednávání 
konopí pro léčebné použití 

Nemocniční lékárna Vrchlického 59, 586 33  
Jihlava, Jihlava 

76031000 76031000000 XXX XXX 

Nemocniční lékárna Vrchlického 59, 586 33  
Jihlava, Jihlava 

76031000 76031000000 XXX XXX 

Nemocniční lékárna Vrchlického 59, 586 33  
Jihlava, Jihlava 

76031000 76031000000 XXX XXX 

Nemocniční lékárna Vrchlického 59, 586 33  
Jihlava, Jihlava 

76031000 76031000000 XXX XXX 

Nemocniční lékárna Vrchlického 59, 586 33  
Jihlava, Jihlava 

76031000 76031000000 XXX XXX 

Nemocniční lékárna Vrchlického 59, 586 33  
Jihlava, Jihlava 

76031000 76031000000 XXX XXX 

Nemocniční lékárna Vrchlického 59, 586 33  
Jihlava, Jihlava 

76031000 76031000000 XXX XXX 

Nemocniční lékárna Vrchlického 59, 586 33  
Jihlava, Jihlava 

76031000 76031000000 XXX XXX 

Nemocniční lékárna Vrchlického 59, 586 33  
Jihlava, Jihlava 

76031000 76031000000 XXX XXX 


