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Dodatek č. 1 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“)  

 
Fakultní nemocnice v Motole 

IČ: 00064203 

DIČ: CZ00064203   

se sídlem: V úvalu 84/1, 150 06 Praha 5 

zastoupen: JUDr. Ing. Miroslavem Ludvíkem, MBA, ředitelem 

bankovní spojení: č. ú. XXX 

(dále jen „Kupující“) 

 

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

 
I. 

PREAMBULE 
 
Dne 28. 2. 2017 uzavřel Prodávající s Kupujícím Rámcovou smlouvu na dodávky konopí pro léčebné 
použití provozovatelům zdravotnických zařízení poskytujících služby lékárenské péče evidovanou 
prodávajícím pod pořadovým číslem 17/2017 (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: 

1. 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 
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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.“ 

2. V odst. 3.01 Smlouvy se věty „Ceník aktuální k datu uzavření smlouvy je přílohou č.2. Ceník je 
a 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.“ 

3. Odst. 4.03 Smlouvy se ruší.  

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

5. Znění odst.7.15 Smlouvy „Promlčení: Smluvní strany se shodly, že promlčení se řídí 
ustanoveními Občanského zákoníku.“ 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.“ 

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

7. 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. 

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 5. 4. 2018      Dne 14. 3. 2018 
 
Prodávající:                   Kupující 
Státní ústav pro kontrolu léčiv    Fakultní nemocnice v Motole 

 
…………………………………..    …………………………….  
Mgr. Irena Storová  JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA  
příkazem k zastupování pověřena řízením   ředitel 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv 


