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Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o ceně č. 22/2017 

 
Smluvní strany: 
 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů   

Sídlo:  Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 

IČO:  41197518 

Zastoupena:  
 

MUDr. Alena Miková ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků VZP ČR, 
na základě pověření ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky 
 

 
 
(dále jen „Pojišťovna“) na straně jedné 
 
a 
 

Gilead Sciences s.r.o. 

zástupce držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku 

Sídlo: Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika 

Zapsaná: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 199103 

IČO: 24268551 

Zastoupena: MUDr. Pavel Březina, MBA, jednatel 

 
(dále jen „Společnost“) na straně druhé 
 
 
 

Preambule 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2017 Smlouvu o ceně č. 22/2017 (dále jen „Smlouva“), která 
byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 8. 6. 2018.  
 

2. Smluvní strany projevily vůli upravit některé podmínky Smlouvy a za tímto účelem v souladu 
s Článkem XI. odst. 3 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“).  

 
 

Článek I. 
Změna Smlouvy 

 
Smluvní strany se dohodly, že stávající Příloha č. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 6. 2018 
se nahrazuje Přílohou č. 1 v novém znění, která je přílohou tohoto Dodatku a stává se tak nedílnou 
součástí Smlouvy. 

 
Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti 
v nezměněném znění. 
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2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti prvním dnem 
kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl tento 
Dodatek zveřejněn v registru smluv. 

 
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 
4. Smluvní strany si před podpisem tento Dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem 

jednotlivých ustanovení Dodatku stvrzují svým podpisem.   
 

 
 
 

V Praze dne 20. 6. 2018  V Praze dne 14. 6. 2018 
 

Za Pojišťovnu: Za Společnost: 
razítko a podpis razítko a podpis 

 

______________________________________ ______________________________________ 
MUDr. Alena Miková 
ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických 
prostředků VZP ČR 

MUDr. Pavel Březina, MBA, jednatel 

 


