
DODATEK č. 1 Smlouvy o spolupráci ze dne 14.3.2019 

 
Uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, 

v platném znění  

 
 

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.  

se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

IČO: 60469803, DIČ: CZ60469803 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 25754 

zastoupená Kieran Leahy, jednatelem 

bankovní spojení: Deutsche Bank 3144700018/7910 

(dále jen jako „Dodavatel“) 

 

a 

 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

se sídlem: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice     

IČ: 27520536 

DIČ: CZ27520536      

Bankovní spojení: 280123725/0300, ČSOB a.s. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2629 

zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva a MUDr. Vladimírem   

Ningerem, Ph.D., členem představenstva  

(dále jen jako „Odběratel“ na straně druhé) 

 

 

 

 

 

I. 

 

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. VII. odst. 4 Smlouvy o spolupráci, uzavřené dne 14.3.2019 

(dále jen „smlouva“), že Příloha č. 1 se mění v následujícím znění:  

 

 

 

 

II. 

 
1. Dodavatel prohlašuje, že informace obsažené v tomto dodatku č. 1 jakožto Přílohu č. 1 Smlouvy o 

spolupráci považuje za své obchodní tajemství, a to ve smyslu konkurenčně významných, 

určitelných, ocenitelných a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupných skutečností, mj. 

také definici Zboží, stanovení podmínek pro dosažení a pro splnění nároku na Kompenzaci podle 

této Smlouvy, vzor a způsob výpočtu ceny a výši Kompenzace, cenu balení Zboží, bude-li v 

příslušné Příloze uvedena. S ohledem na tuto skutečnost Společnost uvedená data prohlašuje za 

data vyloučená z uveřejnění podle ustanovení § 3 odst. 1  a odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, v platném znění. 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o spolupráci zůstávají nedotčena.  

 

3. Odběratel je povinen tento dodatek zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a to prostřednictvím „návazného záznamu“ 

k původní smlouvě. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se 



závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami smlouvou a tímto dodatkem, a to 

v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru nezveřejňují. 

Zveřejnění se zavazuje provést Odběratel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku. Za 

tímto účelem Dodavatel před uzavřením tohoto dodatku zpracuje redigovanou verzi dodatku s 

vyloučením dat z uveřejnění (tj. Příloha č. 1 tohoto dodatku obsahující obchodní tajemství a 

osobních údajů fyzických osob nedostupných z veřejných evidencí) a zašle ji Odběrateli pro účely 

uveřejnění v registru smluv ve strojově čitelném formátu na e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
 

4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy a nabývá účinnosti dne zveřejněním v Registru 

smluv. 

 

5.  Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek potvrzuje veškerá jejich právní 

jednání a ujednání související s jeho plněním, učiněná též v období od 1.7.2020 do doby nabytí 

účinnosti tohoto dodatku. Na takovém základě uznávají smluvní strany dodatek za platný a účinný 

i pro období od 1.7.2020 do jeho zveřejnění v registru smluv.   
 

6. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 

 

V Praze dne 10.7.2020        V Pardubicích dne 3.8.2020 

 

 

 

____________________________________            _____________________________________ 

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.          Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Kieran Leahy, jednatel     MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, 

předseda představenstva 

 

 

 

____________________________________            _____________________________________ 

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Roman Šnajdr, prokurista    MUDr.Vladimír Ninger, Ph.D.,  

člen představenstva 


