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DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ Č. 68/2022 O POSKYTNUTÍ OBRATOVÉHO BONUSU

uzavřené dne 23.3.2022 mezi následujícími smluvními stranami:

Zentiva, k.s.
Sídlo: Praha 10 -  Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, PSČ 102 37 
IČO: 492 40 030 
DIČ: CZ492 40 030
Bankovní spojení: CitiBank Europe plc., č.ú. 2008150109/2600
Zapsaná v o bchodn ím re^ zn. A 64046, vedenou u Městského soudu v Praze,
Zastoupená: na základě plné moci
(dále jen „Společnost“ )

a

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 
IČO: 61383082 
DIČ: CZ 61383082
Bankovní spojení: ČNB 32123881/0710
Zastoupená: [OU prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph D. OU], ředitel 
jako odběratel na straně druhé (dále jen „Zdravotnické zařízení“).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 (dále jen , dodatek“) ke Smlouvě o poskytnutí 
obratového bonusu ze dne 23. 3. 2022 (dále jen „Smlouva“):

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně znění následujících příloh ke Smlouvě, které plně nahrazují 
dosavadní přílohy a současně jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o:

Příloha č. 2 ke Smlouvě č.68/2022 o poskytnutí obratového bonusu

II.
Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení.
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3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv, pokud se podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, uveřejňuje.

Seznam příloh k tomuto dodatku:

Příloha č. 2 ke Smlouvě č.68/2022 o poskytnutí obratového bonusu

SAMOSTATNÉ UJEDNÁNÍ -  REGISTR SMLUV
Je-li dána zákonná povinnost k uveřejnění výše uvedeného dodatku i všech dalších dodatků ke Smlouvě 
v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o RS‘‘), dohodly se 
smluvní strany, že takovou povinnost splní Zdravotnické zařízení, a to v souladu s níže uvedeným.

Zdravotnické zařízení neuveřejní v Registru smluv, zejm. neuvede v metadatech ta smluvní ujednání, 
která smluvní strany pro tyto účely označily tak, že jej umístily mezi symboly: „[XX. .. XX]“ , shodně budou 
z uveřejnění vyloučeny části této smlouvy ujednání mezi symboly: „[OU...OU]" pro ochranu osobních 
údajů.

Společnost se zavazuje poskytnout Zdravotnickému zařízení na kontaktní email: [OU pravni@uvn.cz 
OU] výše uvedenou smlouvu s úpravami dle předchozího odstavce v přípustném formátu za účelem 
jejího uveřejnění Zdravotnickým zařízením.

Zdravotnické zařízení uvede v metadatech datovou schránku Společnosti, aby potvrzení o uveřejnění 
bylo doručeno všem smluvním stranám. Dohoda smluvních stran dle tohoto článku tvoří samostatné 
ujednání nezávislé na vzniku či trvání výše uvedené Smlouvy.

NA DŮKAZ ČEHOŽ smluvní strany uzavřely toto samostatné ujednání, které je níže jejich jménem a 
jejich řádně zplnomocněnými zástupci podepsáno.

0  8 - 09 -  ;>()22 22 ' 09- 20?2
V Praze, dne V Praze, dne

Zdravotnické zaříze

[OU prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. OU], 

ředitel nemocnicena základě plné moci
V
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Příloha č. 2 ke Smlouvě č.68/2022 o poskytnutí obratového bonusu 
uzavřené mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Zentiva, k.s.
Sídlo: Praha 10 -  Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, PSC 102 37 
IČO: 492 40 030 
DIČ: CZ492 40 030
Bankovní spojení: CitiBank Europe plc., č.ú. 2008150109/2600
Zapsaná v obchodním rejstříku pod spis, zn. A 64046, vedenou u Městského soudu v Praze, 
Zastoupená: na základě plné mocí

na straně jedné

a

na straně druhé:

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
Se sídlem: U Vojenské nemocníce 1200. 169 02 Praha 6 
IČO: 61383082
DIČ: CZ31383082
Bankovní spojení; Česká národní banka, Praha, č.ú.: 32123881/0710 
Zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitel nemocnice

SKUPINA 1:
Výrobky se pro účely teto skuoiny raAjno1

Referenční období je pro tuto skupinu Výrobků: 1.7.-31.12.2022 (2. kalendářní pololetí) 

Bonus je pro tuto skupinu Výrobků určen takto:

SKUPINA 2:
se rozum

Referenční období je pro tuto skupinu Výrobků: 1.7. -  31.12.2022 (2. kalendářní pololetí) 

Bonus je pro tuto skupinu Výrobků určen takto:____________________________________



SKUPINA 3

Referenční období je pro tuto skupinu Výrobků: 1.7. -  31.12.2022 (2. kalendářní pololetí) 

Bonus je pro tuto skupinu Výrobků určen takto:

Referenční období je pro tuto skupinu Výrobků: 1.7. -  31.12.2022 (2. kalendářní pololetí) 

Bonus je pro tuto skupinu Výrobků určen takto:____________________________________

SKUPINA 5
Výrobky se pro účely této skupiny rozumí:

Referenční období je pro tuto skupinu Výrobků: 1.7. -31.12.2022 (2. kalendářní pololetí) 

Bonus je pro tuto skupinu Výrobků určen takto:

Platnost přílohy:
1.7.-31.12.2022

0 8 - 09-  2022
V Praze, d n e ................................

Zentíva, k.s.

na základě plné moci

Jstřední vojenská nemocníce -  Vojenská fakultní

>rof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. V  ZASTOUPEN;

editel nemocnice


