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Číslo dodavatele:                                                                     Číslo odběratele: B/2017/011                                                                                                                               

 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ OBCHODNÍHO ZVÝHODNĚNÍ 

uzavřené dne 22. 02. 2017 

I. 

Účastníci 

1. Odběratel:  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

sídlo:   Pekařská 664/53, 656 91 Brno 

jednající:  MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel 

IČ:   001 59 816 

DIČ:   CZ00159816 

bank. spojení:   Česká národní banka, a.s., pobočka Brno – město 

č. účtu:   71138621/0710 

 

Státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bez zákonné povinnosti 

zápisu do Obchodního rejstříku. 

(dále jen jako „Odběratel“) 

a 

2. Dodavatel:  Boston Scientific Česká republika s.r.o. 
sídlo:    Karla Engliše 3219/4, 150 00 Praha 5 
jednající:  Mgr. Danielou Horákovou, MBA, prokuristkou 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX 
IČO:   XXXXXXXXXXXX 
DIČ:   XXXXXXXXXXXX 
 
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
56799. 
 
(dále jen jako Dodavatel“) 
 
(dále společně jen jako „Smluvní strany“) 
 
 
 

II. 
Předmět 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 2. 2017 Smlouvu o poskytování obchodního zvýhodnění, číslo 

smlouvy Odběratele Tsm/2017/011, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních 
stran při poskytování finanční bonifikace Odběrateli za jím odebrané zboží Dodavatele. 

 
2. Smluvní strany se dohodly na změně úpravy poskytování finanční bonifikace a na úpravě 

seznamu vybraného zboží uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy. V souvislosti s tím se Smluvní 
strany dohodly na tom, že Příloha č. 1 a Příloha č. 2 Smlouvy se s účinností od 1. 1. 2018 nahrazují 
Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 tohoto dodatku. 
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3. Smluvní strany se dohodly na tom, že poslední věta čl. II odst. 2 Smlouvy se tímto ruší bez 
náhrady. 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění. 

 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 

 
4. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 
5. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že  Odběratel 

zveřejní tento dodatek v Registru smluv, ve  lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 

340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů. Zároveň se Smluvní strany dohodly na tom, že 

Odběratel je povinen Dodavateli splnění povinnosti zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv 

neprodleně oznámit.  

 

6. Smluvní strany tímto prohlašují, že určité informace obsažené v přílohách tohoto dodatku jsou 

obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů a pokud mají být zveřejněny, budou tyto pro účely zveřejnění v registru 

smluv dle čl. III odst. 5 tohoto dodatku, anonymizovány (v přílohách budou takto anonymizované 

části nahrazeny slovy „obchodní tajemství“).  

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Seznam zboží 

Příloha č. 2 – Výpočet obchodního zvýhodnění 

 

 

V Praze dne  19.6.2018    V Brně dne 22.6.2018 

 

za Dodavatele:     za Odběratele: 

 

 

_____________________   ______________________ 
Boston Scientific Česká republika s.r.o.  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  
Mgr. Daniela Horáková, MBA, prokuristka MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel 
 


