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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU DFI14223               
                                                                 ze dne 23.8.2016 

 

 
sanofi-aventis, s.r.o. 

sídlem: Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 

IČO: 44848200 

DIČ: CZ44848200 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5968 

zastoupená [OU OU], CSU ředitelem, na základě plné moci   

 

dále jen zadavatel 

 
a 

 

Fakultní nemocnice Brno 

sídlem: Jihlavská 20, 625 00 Brno 

IČO: 65269705 

DIČ: CZ65269705 

Jednající: MUDr. Roman Kraus, MBA- ředitel 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město 

číslo účtu: 71234621/0100, variabilní symbol: 13972016 nebo číslo faktury 

 

dále jen poskytovatel zdravotních služeb („poskytovatel“) 

 

a 

 

[OU OU] 

lékařka Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno 

 

dále jen zkoušející 

 

uzavírají v souladu s ustanovením §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“, tento dodatek ke smlouvě: 

 

I. 

Článek 15 Smlouvy, první věta, se mění a ode dne účinnosti tohoto dodatku zní takto: 

„Do KHLP bude zkoušejícím zařazeno přibližně [XX XX] subjektů hodnocení.“ 

 

II. 

Článek 55 Smlouvy, druhá věta, se mění a ode dne účinnosti tohoto dodatku zní takto: 

„Předpokládaná výše finančního plnění vyplývající z této smlouvy poskytovateli je 200.000 Kč.“ 

 

III. 

 

Příloha č. 1 smlouvy, Harmonogram plateb, se ode dne účinnosti tohoto dodatku mění v souladu s Přílohou č. 

1 tohoto dodatku. 

 

IV. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. 

2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom z 

nich.  

3. Na důkaz souhlasu se zněním dodatku připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.  
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V Praze dne:     V Brně dne:      V Brně dne: 

zadavatel:    zkoušející:      Poskytovatel: 

 

 

 

 

[OU OU]   [OU OU]         MUDr. Roman Kraus, MBA  
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PŘÍLOHA č. 1: Harmonogram plateb 

Celková odměna Poskytovatele bude určena na základě výpočtu uvedeného níže. Smluvní strany 

předpokládají, že celková odměna Poskytovatele za plnění poskytnuté dle této Smlouvy bude dosahovat 

přibližně částky [200 000,- CZK].  

 

[XX XX] 
 

 


