
DODATEK Č.  1  
KE SMLOUVĚ O LIMITACI NÁKLADŮ SPOJENÝCH S HRAZENÍM LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU xxxxxxxxxxxxxx 

(„Dodatek“) 

Tento Dodatek se uzavírá  

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 

zastoupena: Ing. Radovanem Kouřilem, generálním ředitelem 

IČO: 47114321 

DIČ: CZ47114321 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 7232 

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 2070101041/0710 

(dále jen „Pojišťovna“) 

 

a 

  

Janssen-Cilag International N.V. 

se sídlem: Turnhoutseweg 30, B-02340, Beerse, Belgické království 

IČO:   0461607459 

zastoupená: Janssen-Cilag s.r.o.  

se sídlem: Walterovo náměstí 329/1, Jinonice, 158 00 Praha 5  

jejímž jménem jedná Ing. Jiří Šlesinger, jednatel 

IČO:  27146928 

DIČ:  CZ27146928 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx xxxxx  

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  sp. zn. C 99837  

(dále jen „Držitel“) 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

 

 



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2019 smlouvu o limitaci nákladů spojených s hrazením 
léčivého přípravku xxxxxxxxxxxxxx (dále jen „Smlouva“).  

1.2 Smluvní strany projevily vůli upravit některé podmínky Smlouvy a za tímto účelem v souladu 
s Článkem XIII. odst. 2 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“).  

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Znění Přílohy č. 1 Smlouvy se ke dni účinnosti Dodatku nahrazuje zněním, které tvoří Přílohu 
č. 1 tohoto Dodatku. 

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně čl. XI. Smlouvy. Znění čl. XI. Smlouvy se v celém 
rozsahu nahrazuje následujícím zněním: 

Článek XI. 

Doba trvání Smlouvy, způsoby a důvody ukončení Smlouvy 

 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 7. 2022. 
Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu nelze vypovědět po dobu trvání Smlouvy dle 
předchozí věty, s výjimkou situace popsané v odst. 2 tohoto článku. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu lze vypovědět kdykoliv po uzavření jiného cenového 
ujednání mezi Pojišťovnou a Držitelem nebo po vydání Prohlášení o ceně ze strany Držitele, 
pokud toto cenové ujednání nebo toto Prohlášení o ceně Pojišťovna vyhodnotí jako závazek 
substituující tuto Smlouvu, tedy kompenzující objem vynaložených nákladů Pojišťovny 
v souvislosti s terapií Přípravkem v obdobném nebo vyšším rozsahu jako tato Smlouva. 
Výpověď je v takovém případě účinná od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po 
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu ukončit i před skončením její platnosti dle odst. 1 
tohoto článku, a to na základě oboustranné dohody o ukončení této Smlouvy. 

4. Nebude-li dohodnuto jinak, ukončením této Smlouvy uplynutím doby, výpovědí či dohodou dle 
předchozích odstavců tohoto článku této Smlouvy není dotčena povinnost Držitele uhradit 
Pojišťovně Zpětnou platbu za ty Přípravky, k jejichž podání došlo před ukončením této Smlouvy, 
jsou-li splněny ostatní podmínky pro poskytnutí Zpětné platby dle této Smlouvy. 

2.3 Smluvní strany prohlašují a činí tímto nesporným, že práva a povinnosti vyplývající z tohoto 
Dodatku budou mezi smluvními stranami realizovány od 1. 8. 2021. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají platná 
a účinná.  

3.2 Ustanovení Smlouvy o jejím uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se použijí na uveřejnění tohoto 
Dodatku mutatis mutandis. 

3.3 Tento Dodatek může být měněn pouze formou dalšího písemného dodatku ke Smlouvě a 
v souladu s ní. 



3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 
2 (dvou) stejnopisech tohoto Dodatku. 

3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 

3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha: 

Příloha č. 1 – Obchodní tajemství 

 

 

 
V Praze dne ……………… V Praze dne 30. 9. 2021 

Za Pojišťovnu:  Za Držitele:  

 

………………………. ………………………. 

Ing. Radovan Kouřil Ing. Jiří Šlesinger 
generální ředitel jednatel 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců Janssen-Cilag s.r.o. 
bank, pojišťoven a stavebnictví 

 
 

 

  



OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ 

PŘÍLOHA Č. 1 

SMLOUVY O LIMITACI NÁKLADŮ SPOJENÝCH S HRAZENÍM LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU xxxxxxxxxxxxxx 

uzavřená dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Přípravkem dle této Smlouvy se rozumí a dohodnutá cena činí: 

Kód SÚKL  Název 
Přípravku  

Doplněk názvu  Cena  

xxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx 

Xxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx 

xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 

Dohodnutá cena platí maximálně pro úvodních xx podání léčby pro pacienty v indikacích: 

 - v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s relabujícím a refrakterním mnohočetným 
myelomem, u nichž předchozí léčba zahrnovala inhibitor proteazomu a imunomodulační 
látku, a kteří při poslední terapii vykázali progresi nemoci;  

- v kombinaci s lenalidomidem a dexamethasonem nebo bortezomibem a 
dexamethasonem k léčbě dospělých pacientů s mnohočetným myelomem, kteří 
podstoupili alespoň jednu předcházející terapii. 

Počet balení pro jednotlivou dávku bude vypočítán dle hmotnosti pacienta, tj. 16mg/kg. 

 

V Praze dne ……………… V Praze dne 30. 9. 2021 

Za Pojišťovnu:  Za Držitele:  

 

………………………. ………………………. 

Ing. Radovan Kouřil Ing. Jiří Šlesinger 
generální ředitel jednatel 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců Janssen-Cilag s.r.o. 
bank, pojišťoven a stavebnictví 


