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Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě na dodávky konopí pro léčebné použití provozovatelům 
zdravotnických zařízení poskytujících služby lékárenské péče 

uzavřené v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění jeho 
pozdějších změn (dále jen „OZ“) 

 
 
 
který uzavřely níže uvedené smluvní strany, a to níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 

Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:   00023817 

se sídlem.  Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10 

zastoupena:  Mgr. Irenou Storovou, příkazem k zastupování pověřenou řízením Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv 

bankovní spojení: č.ú. 623101/0710 

(dále jen „Prodávající“)  

 
 

BENU Česká republika a.s. 

IČ: 49621173 

DIČ: CZ49621173 

se sídlem: K Pérovně 945/7, 102 00 Praha 10 

zastoupen: lng. Miroslavem Kazdou — prokuristou a Ing. Michalem Jurčou — prokuristou 

bankovní spojení: XXX 

(dále jen „Kupující“) 

 

 

(Kupující a Prodávající dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“) 
 

 
I. 

PREAMBULE 
 
Dne 26. 4. 2016 uzavřel Prodávající s Kupujícím Rámcovou smlouvu na dodávky konopí pro léčebné 
použití provozovatelům zdravotnických zařízení poskytujících služby lékárenské péče evidovanou 
prodávajícím pod pořadovým číslem 54/2016 (dále jen „Smlouva“). Prodávající a Kupující se dohodli 
na změně této Smlouvy, jak je uvedeno v čl. II tohoto dodatku. 
 

 
 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

 
Tímto dodatkem se Smlouva mění následovně: 
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1. V odst. 1.07 Smlouvy se věta „Kupující se zavazuje, že o změnách v oprávnění lékáren k 
poskytování zdravotních služeb lékárenské péče lékáren uvedených v Příloze této Smlouvy, 
včetně zániku oprávnění ve vztahu k jednotlivým lékárnám, bude Prodávajícího neprodleně 
informovat písemně na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Státní agentura pro konopí pro 
léčebné použití, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10.“ nahrazuje větou „Kupující se zavazuje, že o 
změnách v oprávnění k poskytování zdravotních služeb lékárenské péče lékáren uvedených v 
Příloze této Smlouvy, včetně zániku oprávnění ve vztahu k jednotlivým lékárnám, bude 
Prodávajícího neprodleně informovat písemně na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Státní 
agentura pro konopí pro léčebné použití, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10.“ 

2. V odst. 2.01 Smlouvy se věta „Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu KLP nejpozději do 48 
hodin od potvrzení objednávky Kupujícího jako akceptované, a to na adresu lékárny uvedené v 
potvrzené objednávce, která je tak místem plnění.“ nahrazuje větou „Prodávající se zavazuje 
dodat Kupujícímu KLP nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení platné a potvrzené 
objednávky Kupujícího, a to na adresu lékárny uvedené v potvrzené objednávce, která je tak 
místem plnění.“ 

3. V odst. 3.01 Smlouvy se věty „Ceník aktuální k datu uzavření smlouvy je přílohou č.2. Ceník je 
po celou dobu trvání smlouvy bude dostupný na webových stránkách SÚKL na odkazu 
www.sukl.cz/cenik-konopi.“ nahrazují větou „Ceník s aktuálními informacemi bude po celou 
dobu trvání Smlouvy dostupný na webových stránkách SÚKL na odkazu www.sukl.cz/cenik-
konopi.“ 

4. Odst. 4.03 Smlouvy se ruší.  

5. V odst. 5.04 Smlouvy se ruší věta „Reklamační řád ve znění aktuálním k datu podpisu Smlouvy 
je zasílán Kupujícímu spolu s uzavřenou Smlouvou.“ 

6. V odst. 7.02 Smlouvy se text 

„a) odstoupením od Smlouvy 
b) výpovědí Smlouvy 
c) zánikem provozovatele 
d) zánikem oprávnění Kupujícího k poskytování zdravotních služeb lékárenské péče 
e) písemnou dohodou smluvních stran“  
 
ruší a nahrazuje se textem 
 
„a) výpovědí Smlouvy 
b) zánikem kupujícího 
c) zánikem oprávnění Kupujícího k poskytování zdravotních služeb lékárenské péče 
d) písemnou dohodou smluvních stran“ 

 

7. Znění odst.7.03 Smlouvy  

„Odstoupení od Smlouvy: Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této Smlouvy je možné 
v případě, že druhá strana podstatně porušila své povinnosti podle této Smlouvy. Za podstatné 
porušení povinností Kupujícího se považuje 

a) opakované prodlení se zaplacením kupní ceny KLP o více jak 15 dnů po datu splatnosti 
nebo neuhrazení faktury vystavené v souladu s touto Smlouvou, 

b) prohlášení úpadku Kupujícího, 
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c) neplnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.  
Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být písemné, musí označovat okolnost, pro niž smluvní 
strana odstupuje od Smlouvy, a musí být doručeno druhé smluvní straně. Za řádné doručení 
oznámení o odstoupení od Smlouvy se považuje jeho doručení prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb, kurýra, nebo jeho doručení do datové schránky druhé smluvní strany.“  
 
se nahrazuje zněním  
 
„Odstoupení od Smlouvy: Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této Smlouvy je možné 
v případě, že druhá strana podstatně porušila své povinnosti podle této Smlouvy ve smyslu § 
2002 občanského zákoníku. 
Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být písemné, musí označovat okolnost, pro niž smluvní 
strana odstupuje od Smlouvy, a musí být doručeno druhé smluvní straně. Za řádné doručení 
oznámení o odstoupení od Smlouvy se považuje jeho doručení prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb, kurýra, nebo jeho doručení do datové schránky druhé smluvní strany. 
Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 
V případě odstoupení od Smlouvy zůstávají i po jejím skončení v platnosti a účinnosti veškerá 
ujednání smluvních stran ohledně ochrany důvěrných informací.“ 

8. V odst. 7.04 se slovo ruší slovo „lhůta“ nahrazuje slovem „doba“. 

9. Znění odst.7.06 Smlouvy „Započtení: Smluvní strany se výslovně a neodvolatelně dohodly, že 
Kupující není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Prodávajícím proti pohledávkám 
Prodávajícího za Kupujícím z této Smlouvy. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že 
Prodávající je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku z této Smlouvy za Kupujícím proti 
jakékoli pohledávce Kupujícího za Prodávajícím.“ se nahrazuje zněním „Započtení: Smluvní 
strany se dohodly, že Kupující a Prodávající nejsou oprávněni započíst si vzájemně své 
pohledávky z této Smlouvy.“ 

10. V odst. 7.07 se slovo ruší slovo „výsledkem“ nahrazuje slovem „obsahem“. 

11. Znění odst.7.15 Smlouvy „Promlčení: Kupující, jako smluvní strana, vůči níž se práva z této 
Smlouvy promlčují, tímto výslovným prohlášením ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku 
prodlužuje délku promlčecí doby práv Prodávajícího, vyplývajících z této Smlouvy na dobu 
patnácti (15) let.“ se ruší a nahrazuje se textem „Zveřejnění Smlouvy: Kupující bere na vědomí, 
že Smlouva bude zveřejněna v registru smluv a podpisem této Smlouvy vyslovuje souhlas se 
zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě Prodávajícím v registru smluv, vyjma osobních 
údajů.“ 

12. V odst. 7.18 se ruší text „Příloha č. 2 – Ceník aktuální ke dni podpisu Smlouvy“  

13. Příloha č. 2 – Ceník aktuální ke dni podpisu Smlouvy se ruší 

 
III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
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3. Kupující bere na vědomí, že Smlouva včetně tohoto dodatku bude zveřejněna v registru smluv 
a podpisem tohoto dodatku vyslovuje souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených ve 
Smlouvě Prodávajícím v registru smluv, vyjma osobních údajů. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 
vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný 
a srozumitelný. Prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán ani v tísni, ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

 
 

 
Dne 30. 1. 2018      Dne 29. 12. 2018 
 
 
Prodávající:                   Kupující 
Státní ústav pro kontrolu léčiv    BENU Česká republika a.s. 
 
 
 
…………………………………..    …………………………….  
Mgr. Irena Storová  lng. Miroslav Kazda 
příkazem k zastupování pověřena řízením   prokurista 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
 
 
       ……………………………. 

Ing. Michal Jurča 
prokurista 

 


