
 

 

 
Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky léků  

č. 10/2020 
(uzavřené s vítězným uchazečem výběrového řízení) 

 

 

I. 
Smluvní strany 

 
 

Fakultní Thomayerova nemocnice  

se sídlem: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč 
jednající: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043 

IČ: 00064190 
DIČ: CZ00064190 

bankovní spojení: XXX 

(dále jen Kupující) 
 

 
a 

 

 
Alliance Healthcare s.r.o. 

se sídlem: Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10 - Malešice 
IČ: 14707420 

DIČ: CZ14707420 

Bankovní spojení: XXX 
Firma je zapsána u MS v Praze, oddíl C, vložka 87837 

zastoupena: Ing. Janem Rohrbacherem, Ing. Jiřím Vaňkem 
 (dále jen Prodávající) 

 
 

 

II. 

Předmět dodatku 

   

1) Smluvní strany uzavřely dne 24.2.2020 Kupní smlouvu na dodávky léků č. 10/2020 (dále jen 

„Smlouva“). Předmětem Smlouvy byly dodávky léčivého přípravku Sefotak, 1G INJ/INF PLV SOL 1, kód 
SÚKL 0201030 a Taximed, 2G INJ/INF PLV SOL 1, kód SÚKL 0206566, podrobně specifikovaného 

v příloze č. 1 Smlouvy. 

 
2) Z důvodu obchodování nové velikosti balení Taximed, 2G INJ/INF PLV SOL 10, kód SÚKL 

0206567, se smluvní strany dohodly na přidání tohoto balení do Smlouvy. Podmínky Smlouvy se tedy 
budou nyní vztahovat i na tyto dodávky. Přidáním nové velikosti balení nedochází k rozšíření předmětu 

plnění Smlouvy, dochází pouze k náhradě původní velikosti balení za balení desetinásobné a to za cenu 

odpovídající desetinásobku ceny původní velikosti balení vycházející z výběrového řízení.     



 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran prostřednictvím k tomu 
oprávněných osob a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí kupující.  
 

2) Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
 

3) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po jednom. 
 

4) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle 

jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz výše uvedeného připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 

 

 
V Praze dne 19.1.2021                                         V Praze dne 20.1.2021 

 
 

 
 

_____________________________                            ____________________________ 

za Prodávajícího:                                                        za Kupujícího:  
Alliance Healthcare s.r.o.          Fakultní Thomayerova nemocnice 

zast. jednateli      doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel 
Ing. Janem Rohrbacherem 

Ing. Jiřím Vaňkem 

 
 


