
Dodatek č. [1]  

 

ke Smlouvě o limitaci nákladů spojených s hrazením léčivého přípravku XXXXX  

ze dne XXX 

 

mezi 

 

 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

 

se sídlem:  Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav 

 

zastoupena: Ing. Darina Ulmanová, MBA, ředitelka 

 

IČO:  46354182   

 

DIČ:  CZ46354182 

 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7541 

 

bankovní spojení: XXX 

 

číslo účtu: XXX 

 

(dále jen „Pojišťovna“) 

 

na straně jedné 

 

a 

 

Celgene Europe Limited 

 

se sídlem:  Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1DB, Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska 

 

Company number (registrační číslo společnosti): 04372569 

 

zapsána v Companies House 

 

zastoupena na základě plné moci MUDr. Ivanem Ťurkem, datum narození XXX 

 

bankovní spojení: XXX 

 

číslo účtu:  XXX 

 

(dále jen „Původní Držitel“) 

 

  



a 

 

Celgene Europe BV 
 

se sídlem: Winthontlaan 6 N, 3526KV, Utrecht, Nizozemsko  

zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem 70991685 

 

jejímž jménem jedná na základě plné moci: Celgene s.r.o. 

se sídlem: Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 – Braník 

IČO: 28172264 

DIČ: CZ28172264 

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX 

 

která udělila substituční plnou moc panu MUDr. Ivanu Ťurkovi, datum narození: XXX 

(dále jen „Držitel“) 

na straně druhé 

 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

 

 

I.  

Změna Smlouvy 

 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne XXX Smlouvu o limitaci nákladů spojených s hrazením léčivého 

přípravku, dále jen „Smlouva“.  

 

2. Není-li v tomto Dodatku č. [1] stanoveno jinak, mají pojmy v tomto Dodatku č. [1] stejný 

význam, který jim přisuzuje Smlouva.  

 

 

II.  

Změna Držitele  

 

1. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o registraci Přípravku bylo převedeno z Původního držitele 

na Držitele, dohodly se smluvní strany na tom, že ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. [1] 

nahrazuje Držitel Původního držitele jako smluvní stranu a vstupuje do všech práv a 

povinností Původního držitele.  

 

2. Ostatní smluvní strany se vstupem Držitele do práv a povinností Původního držitele a s tím, 

že Původní držitel ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. [1] přestává být smluvní stranou a nemá 

nadále žádná práva a povinnosti ze Smlouvy, souhlasí.  

 

3. Odchylně od odst. 1 a odst. 2 se smluvní strany výslovně dohodly, že po stejnou dobu, po 

kterou budou povinnostmi podle čl. VII. odst. 1., 2. a 10. Smlouvy vázány Pojišťovna a Držitel, 

je povinnostmi podle tohoto článku VII. odst. 1., 2. a 10. vázán i Původní držitel. 

 

  



III.  

Změna Smlouvy 

 

 

Na základě jednání se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy takto: 

 

1. V čl. Ia. se za definici Limitu vkládají slova: „Slevou procentní podíl z XXX určený Přílohou 

č. 1 ke  Smlouvě;“; 

 

2. V článku IV. se v názvu článku za slovo „Limit“ přidávají  slova „a závazek k poskytnutí 

Slevy“; 

 

3. V článku IV. se přidává odst. 4, který zní: 

 

„4.  Držitel se zavazuje poskytnout Pojišťovně Slevu z každého balení Přípravku uhrazeného 

Pojišťovnou od XXX do XXX. Sleva bude poskytnuta formou Zpětné platby.“;  

 

4. V čl. VII. odst. 2 se slova „a Limitu“ nahrazují čárkou a slovy „Limitu a Slevy“.  

 

5. V čl. VII. odst. 3 se ve větě první za slova „a určení Limitu“ vkládají slova „a Slevy“ a za slova 

„Přílohou č. 1 této Smlouvy“ vkládají slova „a všechny skutečnosti uvedené pod znaky XXX.“ 

 

6. Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje zněním Přílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. [1]. 

 

 

IV.  

Uveřejnění Dodatku č. [1] v Registru Smluv 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že na uveřejnění tohoto Dodatku č. [1] v registru smluv se přiměřeně 

použijí ustanovení Smlouvy, konkrétně čl. VII. odst. 3 (ve znění tohoto Dodatku č. [1], čl. VII. 

odst. 4–11.   

 

 

  



V.  

Závěrečná ustanovení  

 

1. Tento Dodatek č. [1] nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. Ke dni účinnosti se tento Dodatek č. [1] stává nedílnou součástí 

Smlouvy. 

 

2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou v tomto Dodatku č. [1] výslovně změněna, nejsou tímto 

Dodatkem č. [1] dotčena. 

 

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. [1] je jeho Příloha č. 1: 

 Příloha č. 1 – Obchodní tajemství společnosti Celgene Europe BV 

 

4. Smluvní strany si před podpisem tento Dodatek č. [1] řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem 

jednotlivých ustanovení tohoto Dodatku č. [1] stvrzují svým podpisem. 

 

 

 

V Mladé Boleslavi dne ................... V Praze dne ......................... 

  

Za Pojišťovnu: 

Ing. Darina Ulmanová, MBA 

Ředitelka Zaměstnanecké pojišťovny Škoda 

Za Držitele: 

MUDr. Ivan Ťurek 

na základě plné moci 

  

 V Praze dne ......................... 

  

 Za Původního Držitele: 

 MUDr. Ivan Ťurek 

na základě plné moci 

 

  



Obchodní tajemství společnosti Celgene Europe BV 

 

Příloha č. 1 Dodatku č. [1]   

 

SMLOUVY O LIMITACI NÁKLADŮ SPOJENÝCH S HRAZENÍM LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

 

uzavřená dohodou Smluvních stran v souladu s ustanovením §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník 

 

 

1. Přípravek, pro který je uzavřena tato Smlouva o limitaci nákladů: 

 

 

Kód SÚKL Název Přípravku Doplněk názvu 

XXX XXX XXX 

 

 

2. XXX 

 

 

3. Limit se sjednává takto: 

 

 

a) v 1. kalendářním roce, XXX; 

 

b) v 2. kalendářním roce, XXX; 

 

c) v 3. kalendářním roce, XXX; 

 

d) v 4. kalendářním roce, XXX; 

 

e) v 5. kalendářním roce, XXX. 

 

 

 

 

V Mladé Boleslavi dne ................... V Praze dne ......................... 

  

Za Pojišťovnu: 

Ing. Darina Ulmanová, MBA 

Ředitelka Zaměstnanecké pojišťovny Škoda 

Za Držitele: 

MUDr. Ivan Ťurek 

na základě plné moci 

  

 V Praze dne ......................... 

  

 Za Původního Držitele: 

 MUDr. Ivan Ťurek 

na základě plné moci 

 


