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ROZPIS PLATEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
 

Klinické hodnocení: CLCZ696B2319E1 
 

 
Identifikační a bankovní údaje 
Zadavatele (jeho zástupce)  
  
  

Novartis s.r.o. 
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 
IČO: xxx  
DIČ: xxx 
bankovní spojení: FORTIS BANK 
č. účtu:  xxx 

Identifikační a bankovní údaje 
Poskytovatele  
  

Fakultní nemocnice v Motole,  
státní příspěvková organizace 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5   
IČO: xxx     
DIČ: xxx 
bankovní spojení: Česká národní banka  
č. účtu: xxx 
IBAN: xxx 
BIC: xxx 

 
 

Specifikace odměny Poskytovatele dle čl. II. Dílčí smlouvy: 
 
1. Zadavatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádně splněné povinnosti plynoucí 

z Dílčí smlouvy ve spojení s Rámcovou smlouvou za každý subjekt hodnocení, a to 
v závislosti na provedení plánovaných návštěv a odevzdání  kompletních záznamů z 
těchto návštěv Zadavateli dle následujícího rozdělení: 
 

fáze 
Poskytovatel 

částka/ pacient při 
absolvování celé fáze 

xxx xxx Kč 
xxx xxx Kč 
xxx xxx Kč 
xxx xxx Kč 
xxx xxx Kč 
xxx xxx Kč 
xxx xxx Kč 
xxx xxx Kč 
xxx xxx Kč 
xxx xxx Kč 
xxx xxx Kč 
xxx xxx Kč 
xxx xxx Kč 
xxx xxx Kč 
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xxx xxx Kč 
xxx xxx Kč 
xxx xxx Kč 
xxx xxx Kč 
xxx xxx Kč 

CELKEM                    xxx Kč 
 xxx Kč 

xxx xxx Kč 
xxx xxx Kč 

  
 
 

2.  V případě, že subjekt absolvuje zařazovací návštěvu pro screening, ale podle hodnocení 
nesplní kritéria pro další účast ve Studii, se nepoužije výše odměny Poskytovateli 
uvedené u SCR, ale výše odměny pro „screening failure“. 

 
3. Zadavatel se zavazuje uhradit Poskytovateli náklady spojené s uzavřením této Dílčí 

smlouvy, a to tzv. Start-up poplatek ve výši xxx Kč. Úhrada bude poskytnuta 
Zadavatelem po podpisu této Dílší smlouvy na základě samostatně vystavené faktury 
Poskytovatelem splatné ve lhůtě 30 dnů. 

 
4. Zadavatel se zavazuje uhradit Poskytovateli vzniklé administrativní náklady spojené 

s uzavřením Dodatku k této Dílčí smlouvě, a to ve výši xxx Kč za každý další uzavřený 
Dodatek. Úhrada bude poskytnuta Zadavatelem po podpisu dodatku na základě 
samostatně vystavené faktury Poskytovatelem splatné ve lhůtě 30 dnů. 
 

5. Dále se Zadavatel zavazuje uhradit Poskytovateli archivační poplatek ve výši xxx Kč. 
Úhrada bude poskytnuta Zadavatelem po podpisu této Dílčí smlouvy na základě 
samostatně vystavené faktury Poskytovatelem splatné ve lhůtě 30 dnů. 
 

6.  Za zapojení laboratoře se Zadavatel zavazuje uhradit Poskytovateli   jednorázovou 
odměnu ve  výši xxx Kč, úhrada bude poskytnuta Zadavatelem po podpisu této 
Smlouvy na základě samostatně vystavené faktury Poskytovatelem splatné ve lhůtě 
30 dnů. 
 

7. Za činnosti dle článku VI., Hodnocené léčivo, Rámcové smlouvy (dále také jen 
„služby“) provedené řádně a včas se Zadavatel zavazuje uhradit Poskytovateli odměnu 
ve výši – viz tabulka uvedená níže za poskytování služeb, a to bez ohledu na rozsah 
skladovací plochy nezbytné ke skladování hodnoceného léčiva a bez ohledu na počet 
částečných převzetí, skladování a vydání, resp. dodání hodnoceného léčiva týkajících se 
jedné Studie.  
Odměna podle tohoto článku kryje všechny náklady spojené s převzetím, 
skladováním, kontrolou, manipulací s hodnoceným léčivem a jeho výdejem, resp. 
dodáním. Odměna podle tohoto ustanovení bude vyplacena na účet Poskytovatele za 
podmínek stanovených pro zaplacení odměny v odst. 7 níže. 
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OdměnaLékárny 

Jednotka 
(= 1 zásilka obsahující 
jednotlivé balení léků) 

 
Za jednotku 

Iniciační poplatek jednorázové xxx Kč 
Příjem zásilky léčiv do 
lékárny za příjem xxx Kč 

Výdej léčiva na kliniku za výdej xxx Kč 
Výdej zásilky srovnávacích a 
doplňujících přípravků na 
kliniku 

za výdej 
xxx Kč 

Monitorovací návštěva 1 hodina xxx Kč 
Uchování léčiva v lékárně měsíčně xxx Kč 

 
Příprava hodnoceného léčivého přípravku dle protokolu 

za 1 lékovku 50 ml liq. xxx Kč 
za 1 lékovku 100 ml liq. xxx Kč 
za 1 lékovku 200 ml liq. xxx Kč 
za 1 lékovku 300 ml liq. xxx Kč 

 
8. Veškeré výše uvedené částky jsou bez DPH. DPH bude připočtena podle platných 

předpisů v den fakturace Poskytovatelem. 
 

9. Odměna dle této Přílohy bude Poskytovateli uhrazena takto: 
Zkoušející písemně a/nebo formou e-mailu odsouhlasí přehled počtu, druhu a jim 
odpovídající hodnoty jednotlivých úkonů provedených Zkoušejícím s jednotlivými 
subjekty hodnocení (tzv. Invoice Proposal) a ověřených monitorující osobou 
pověřenou Zadavatelem. Tento přehled bude obsahovat údaje za uplynulé období 
ke dni 31.3. a 30.9. každého kalendářního roku. 
Na základě takového dokumentu vystaví Poskytovatel fakturu, kterou doručí 
Zadavateli. Zadavatel zaplatí Poskytovateli na základě řádně vystavené a doručené 
faktury příslušnou část odměny za výše specifikované období, a to se splatností 30 
dnů od jejího doručení.  

 
10. Aniž by byla dotčena platnost odst. 7, platby za služby prováděné Klinikou 

zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol (KZM) budou probíhat čtvrtletně. 
Zástupce KZM (xxx)  připraví čtvrtletně (dle kalendářního roku) podklad k fakturaci 
za radiologické služby provedené v této Studii, jež jsou uvedeny ve finanční příloze 
této Smlouvy, a zašle je ke schválení monitorující osobě pověřené Zadavatelem: 
xxx. O případné změně této osoby bude Zadavatel informovat Poskytovatelem 
formou emailu.  

 
11. Schválené podklady k fakturaci zašle monitorující osoba pověřená Zadavatelem do 

finanční účtárny Poskytovatele na tyto emailové adresy: 
- xxx; 
- xxx – v kopii. 

 
12. Odměna dle této Přílohy již zahrnuje náhradu veškerých nákladů Poskytovatele 

spojených s realizací předmětu této Dílčí smlouvy ve spojení s Rámcovou 

mailto:alexandra.lindourkova@fnmotol.cz
mailto:martin.zavadil@fnmotol.cz
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smlouvou, ledaže tato Dílčí smlouva, Rámcová smlouva nebo jiná písemná dohoda 
výslovně stanoví o náhradě konkrétních nákladů jinak. 

 
13. Bez ohledu na výše uvedené Identifikační a bankovní údaje Poskytovatele, 

Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zadavatel je povinen uhradit 
odměnu pouze na takový bankovní účet Poskytovatele, který je v době vystavení 
faktury a její splatnosti zveřejněn správcem daně v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.   

 
14. Platba podle této Přílohy bude provedena bezhotovostním převodem v prospěch 

bankovního účtu Poskytovatele, který je uveden v záhlaví této Přílohy.  
 

15. Poskytovatel se zavazuje vyplácet subjektům hodnocení náhradu cestovních 
nákladů, které jim vzniknou v důsledku jejich účasti na Studii za podmínek 
stanovených dále. 

 
16. Poskytovatel vyplatí každému zařazenému subjektu hodnocení jako náhradu 

cestovních nákladů paušální částku xxx Kč Poskytovatel vyplatí každému 
zařazenému subjektu hodnocení výše uvedenou částku za každou uskutečněnou 
návštěvu v souladu s Protokolem Studie nejpozději do 30 dnů po ukončení účasti 
pacienta ve Studii. 

 
17. Zadavatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli přiměřenou finanční rezervu za 

účelem řádného vyplácení náhrad cestovních nákladů dle výše uvedeného odstavce. 
V případě vyčerpání finanční rezervy poskytne Zadavatel další finanční rezervu 
v odpovídající výši. Tato finanční rezerva bude Zadavatelem uhrazena ve prospěch 
Poskytovatele na základě řádně vystavené faktury se splatností 30 dní od jejího 
doručení. Tato faktura bude vystavena na základě zaslaného Invoice Proposal. 
Náhrady budou pacientům vypláceny po úhradě vystavené faktury. Poskytovatel se 
zavazuje po ukončení Studie předložit závěrečné vyúčtování vyplacených náhrad 
(včetně jednotlivých potvrzení o převzetí podepsaných subjekty hodnocení, kterým 
byla náhrada dle této Přílohy vyplacena) a vrátit na účet Zadavatele nevyčerpanou 
finanční rezervu, kterou Zadavatel poskytl během Studie, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dní od ukončení Studie, nedohodnou-li se výslovně 
se Zadavatelem jinak. Na žádost Zadavatele nebo jím pověřené osoby je 
Poskytovatel povinen předložit průběžné vyúčtování vyplacených náhrad (včetně 
jednotlivých potvrzení o převzetí podle předchozí věty) rovněž kdykoliv v průběhu 
trvání Studie. 


