DOHODA O POSTOUPENÍ SMLOUVY
uzavřená podle ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Dohoda“) mezi těmito společnostmi:

1)

Celgene Europe BV
se sídlem: Winthontlaan 6 N, 3526KV Utrecht, Nizozemské království
zapsaná: v obchodním rejstříku
reg. č.: 70991685
zastoupená na základě plné moci společností
Celgene s.r.o.
se sídlem: Budějovická 778/3, 140 00, Praha 4
zapsaná: Městským soud v Praze, sp. zn. C 130442
IČO: 28172264
zastoupena:
(„Postupitel“)
a

2)

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
se sídlem: Plaza 254, Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, D15T867, Irsko
zapsaná: Companies Registration Office Ireland
reg. č.: 800030
zastoupená na základě plné moci společností
Bristol-Myers Squibb spol. s.r.o.
se sídlem: Budějovická 778/3, 140 00, Praha 4
zapsaná: Městský soud v Praze, sp.zn. C4801
IČO: 43004351
zastoupena PharmDr. Karin Bacmaňáková, prokurista
(„Postupník“)
(Postupitel a Postupník dále jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“).

1.

PREAMBULE

1.1

Postupitel jako držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku
(dále jen
„Přípravek“) uzavřel se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická
4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 (dále jen „Postoupená strana“), následující smlouvy:
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1.

27/2018

SMLOUVA O LIMITACI RIZIK SPOJENÝCH S HRAZENÍM LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

4.12.2018

2.

10/2020

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ V SOUVISLOSTI S DOČASNOU ÚHRADOU

5.2.2020

VYSOCE INOVATIVNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
3.

11/2020

SMLOUVA O LIMITACI RIZIK SPOJENÝCH S HRAZENÍM LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

5.2.2020

4.

12/2020

SMLOUVA O LIMITACI RIZIK SPOJENÝCH S HRAZENÍM LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

5.2.2020

(dále společně jen „Smlouvy“). Smlouvy tvoří Přílohu č. 2 této Dohody.

1.2

Dne 16.11.2020 došlo k převodu rozhodnutí o registraci Přípravku z Postupitele na
Postupníka (
).

1.3

Vzhledem k tomu, že Postupník je nyní držitelem rozhodnutí o registraci Přípravku, mají
Smluvní strany zájem na tom, aby byla převedena práva a povinnosti ze Smluv z Postupitele
na Postupníka, jakožto nového držitele rozhodnutí o registraci Přípravku.

1.4

Postupník se seznámil se Smlouvami a právy a povinnostmi z nich vyplývajícími pro
Postupitele a má zájem práva a povinnosti Postupitele plynoucí ze Smluv nabýt.

2.

POSTOUPENÍ SMLUV

2.1

Postupitel tímto postupuje Smlouvy, tj. veškerá svá práva a povinnosti ze Smluv, na
Postupníka v souladu s podmínkami § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a Postupník tímto toto
postoupení přijímá.

2.2

Postupník prohlašuje, že se se Smlouvami řádně seznámil a zavazuje se je dodržovat.

2.3

Okamžikem účinnosti postoupení Smluv se Postupník stává stranou těchto Smluv, vstupuje
do právního postavení Postupitele ze Smluv, včetně povinností Postupitele a s nimi
souvisejících nároků Postoupené strany vzniklých před účinností postoupení Smluv dle této
Dohody, včetně období mezi datem převodu registrace daného Přípravku z Postupitele na
Postupníka a účinností postoupení Smluv podle této Dohody.

2.4

Kontaktními osobami ze Smluv jsou nově za Držitele:

2.5

Souhlas Postoupené strany tvoří Přílohu č. 1 této Dohody.

3.

UVEŘEJNĚNÍ DOHODY V REGISTRU SMLUV

3.1

Smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou účinnosti Dohody je její 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, ve znění pozdějších předpisů.

3.2

Smluvní strany se dohodly, že Dohodu v registru smluv uveřejní Postoupená strana. Před
zaslání Dohody do registru smluv je Postoupená strana povinna zaslat ke kontrole
Postupníkovi znečitelněnou verzi Dohody k odsouhlasení.
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3.3

Kontaktní osobou Postupníka pro účely odsouhlasení znečitelněné verze je

4.

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

4.1

Název léčivého přípravku a číslo rozhodnutí o registraci je obchodním tajemstvím Smluvních
stran. Tyto informace budou pro účely uveřejnění Dohody v registru smluv znečitelněny.

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejnění Dohody v registru smluv.

5.2

Tato Dohoda se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem, a vykládá se
v souladu s ním.

5.3

Veškeré změny a dodatky této Dohody musí mít písemnou formu a musí být podepsány
oběma Smluvními stranami.

5.4

Tato Dohoda je uzavřena ve třech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana a Postoupená
strana obdrží po jednom stejnopisu.

5.5

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly a svůj souhlas s obsahem jednotlivých
ustanovení této Dohody stvrzují podpisem svých zástupců.

5.6

Nedílnou součástí Dohody jsou její přílohy:
Příloha č. 1:

Souhlas Postoupené strany

Příloha č. 2:

Smlouva o limitaci rizik spojených s hrazením léčivého přípravku č. 27/2018
Smlouva o zajištění závazků v souvislosti s dočasnou úhradou vysoce
inovativního léčivého přípravku č. 10/2020
Smlouva o limitaci rizik spojených s hrazením léčivého přípravku č. 11/2020
Smlouva o limitaci rizik spojených s hrazením léčivého přípravku č. 12/2020

V Praze dne 3.2.2021

V Praze dne 3.2.2021

Za Postupitele:
razítko a podpis

Za Postupníka:
razítko a podpis

_________________________________

_______________________________________
PharmDr. Karin Bacmaňáková, prokurista
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Příloha č. 1 – Souhlas postoupené strany

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO:
41197518, zastoupena Ing. Davidem Šmehlíkem, MHA, náměstkem ředitele VZP ČR pro zdravotní péči,
na základě pověření ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, jako Postoupená strana
prohlašuje, že:
-

se seznámila se zněním Dohody o postoupení uzavřené mezi Celgene Europe BV coby
Postupitelem a Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG coby Postupníkem o postoupení v Dohodě
specifikovaných Smluv;

-

bere na vědomí ustanovení Dohody týkající se publikace Dohody v registru smluv a souhlasí
s tím, že před zasláním Dohody do registru smluv dle čl. 3 Dohody zašle ke kontrole
Postupníkovi znečitelněnou verzi Dohody k odsouhlasení;

-

ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s postoupením Smluv, a
tedy postoupením práv a převzetím povinností z Postupitele na Postupníka, dle Dohody a na
důkaz toho připojuje svůj podpis.

V Praze dne 12.2.2021.
Za Postoupenou stranu:
razítko a podpis

______________________
Ing. David Šmehlík, MHA
náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči
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Příloha č. 2 (scany Smluv)
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