
Dodatek č. 4

ke smlouvě o poskytnutí obratového bonusu ze dne 24.3.2021

uzavřené mezí

obchodní společnost

sídlo: Praha 4 - Nusle. Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00 
IČ: 645 75 977, DIČ: CZ 645 75 977
bankovní spojení: Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika 
č. účtu: 064450-6003670007/6300
zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. C/41352 vedenou u Městského soudu v Praze 
zastoupena Emilie Grand-Perret, jednatelka 
(dále jen „Novartis“)

a

Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice Praha
Sídlo: 169 02 Praha 6, U Vojenské nemocnice 1200
IČ: 61383082
DIČ: CZ61383082
zastoupena: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel
jako odběratel na straně druhé (dále jen „Zdravotnické zařízení“)

(Novartis a Zdravotnické zařízení společně dále jen „Strany“)

Smluvní strany se dohodly takto:

I.

1. Strany uzavřely dne 24.3.2021 Smlouvu o poskytnutí obratového bonusu, dále jen „Smlouva“.

2. Strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno v tomto Dodatku č. 4 dále jen 
„Dodatek

II.

1. Dosavadní přílohy č. 1,3,4 zůstávají nedotčeny. Dosavadní příloha č. 2 a 5 se nahrazuje přílohou 
č. 2 a 5 k tomuto Dodatku č. 4

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy se řídí Smlouvou ve znění tohoto Dodatku již od 
1.7.2022 a případný Bonus bude vyhodnocen za celé referenční období určené v příloze č. 2 a 5 
podle jejího znění přiloženého k tomuto Dodatku.

2. Práva a povinnosti Stran vzniklá před dnem uvedeným v odst. 1 tohoto článku budou vypořádána 
podle Smlouvy ve znění před účinností tohoto Dodatku, i když k vypořádání dojde po jeho 
účinnosti.



3. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá ze Smluvních stran 
obdrží po jednom.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv.

5. Pro účely uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv se použije čl. V odst. 5 Smlouvy a jeho 
uveřejnění podle uvedeného ustanovení provede Zdravotnické zařízení. Pro účely uveřejnění 
tohoto Dodatku strany uvádějí, že pokládají informace obsažené v Příloze č. 2 a 5 Smlouvy, jak 
jsou přiloženy k tomuto Dodatku, za obchodní tajemství každé jednotlivé Strany, a to nejméně v 
rozsahu: definice Výrobku, stanovení obratu, který má být dosažen pro splnění podmínek pro 
Bonus podle Smlouvy a tyto informace budou pro účely uveřejnění v registru smluv znečitelněny.

za Novartis
Emilie Grand-Perret, jednatelka
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