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Dobrý den,

potvrzujeme přijetí objednáVky,

Jednotkové ceny léčivých přípravkŮ Roche jsou obchodnítajemství společnosti Roche Ve smyslu §
504 občanského zákoníku, N4ají tak povahu informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů
upravujicich svobodný přistup k informacím a jsou proto zároveň Vyloučeny z povinnosti uveřejnění v registru
smluv ve smyslu § 3 odst, 1 ákona o registru smlw Zároveň níže uvedené léčivé přípravky Roche patří
mezi léčivé přípravky, kterých se netýká povinnost zveřejňování jednotkov,ých cen Ve smyslu
dopisu ministra zdravotniďVí ze dne 3. 9, 2018, č.j. MZDR 25960/2018-03/oPR, jelikož jsou
ovlivněny risk-sharingovým schématem mezi zdravotní pojišťovnou a společností Roche a naplňují
objektivní znaky obchodního tajemství: Perjeta, Alecensa, cotellic, Gazyvaro, zelboraí, KadcYla,
Herceptin, ocřevus, Esbri€t, Tecentriq, Hemlibra; Evrysdi; Enspryn9; Polivy;
Rozlytrek (kód sÚKL: o193870; o2rg362i 0209056; 0210o5o; 0168973; QI94634; o194633;
0025555; 0185368; 02226a2] 02223o1-i 0222302; o2223o3i o22246t;023B5B3; 0222793i
0222794; o2z2795i 0222796] 0250577;0255115; 023a7a7 i o25o257; 0249a44; 0249845).

Zároveň si Vás dovolujeme Upozornit, že od 18. a.2017 Je účinná novela zákona o registru smluV,
díky které není nutné akceptovat objednáVku výlučně písemnou formou. Konkrétně se jedná o
novelizované znění § 8 odst. 2 zákona. Novela umožňuje, aby byly smlouvy uzavírány tzv.
smíšenou formou, kdy pouze návrh na uzavření smlouvy (objednávka) má písemnou podobu,
akceptace návrhu smlouvy pak mŮže mít jen formu ústní či konkludentní. V registru smIuV pak
bude zveřejněn pouze textový obsah smlouvy ve znění odpovídající přijatému návrhu.

s pozdravem,

RocHE, s.r.o.
Futurama Business Park Bld F
sokolovská 685/136f
186 00 Praha B
czech Republic

telefon :
e-mail: 
Website: WWW.roche.cZ
confklentiality Note! This message is intended only for the use of the named recipient(s) and may contaln confidential
and/or proprietary informatjon, If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message.
Any unauthofized use of the information contained in this messa9e is prohibited.

Pro bližší informace ohledně zpracování osobních údajů, prosim, přejděte na https://WwW.roche,c/cs/informace-
o-zpracoval]i-osobnich-udai0. html/- html#ov medirf!

on N4on, Sep 13,2o2t at 12:04 PM
Dobrý den,

,( (-



chtěI bych objednat LP Avastin a Tecentriq podle přiloženého objednáVkového formUláře.

Číslo objednávky FN Motol: 2021-99-00306

Prosím o potvrzení přijetí objednáVky do emailu ve formě přiloženého pdf. V potvrzení, prosím,
vždy udávejte naše číslo objednávky.

Děkuji,

Oddělen í centrální přípravy cytostatik
Nemocniční lékárna FN Motol
V Úvalu 84, Praha 5, 15006

-- Upozorneni: Neni-li v teto zprave Vyslovne uvedeno jinak, ma tato e-mailova zprava nebo jeji
prilohy pouze informativni charakter. Tato zprava ani jeji prilohy v zadnem ohledu FN Motol k
nicemu nezavazuji. TeXt teto Zpravy nebo jejich priloh neni navrhem na uzavreni smlouvy, ani
prijetim pripadneho navrhu na uzavreni smlouvY, ani jinYm pravnim jednanim smerujicim k
uzavrenijakekoliv smlouvy a nezaklada predsmluvni odpovednost FN Motol.

Disclaimer: If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including anY attached files) is
intended pUrely for informatory purposes and does not represent a binding agreement on the part
of Motol University Hospital. The text of thjs message and its attachments Cannot be considered as
a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a Contract, nor any
other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability
on the part of Motol University Hospital,
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Tecentriq 1200mg

Avastin 40m8

Avastin 100mg
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