
 

 

 

DODATEK Č. 1  

ke SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI 

uzavřené dne 18. 1. 2018 mezi stranami: 

 

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, MHA, ředitelkou 

bankovní spojení:  č.ú. 623101/0710 

(dále jen „Ústav“)  

 

a 

 

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. 

IČ:   00444359 

DIČ:   CZ00444359 

se sídlem: Sokolská 31, 120 00 Praha 2 

zastoupena: Prof. MUDr. Štěpánem Svačinou, DrSc., předsedou 

bankovní spojení:  ČSOB, č.ú. XXX 

(dále jen „Společnost“) 

 

Článek 1.  

Úvodní ustanovení 

1.1 Dne 18. 1. 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“), kterou se 
Společnost zavázala vypracovávat pro Ústav odborná písemná stanoviska na Ústavem 
položené dotazy.  

1.2 Tímto dodatkem se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v Článku 2. tohoto dodatku. 

  

Článek 2.  

Změna Smlouvy 

2.1 Stávající znění odst. 13.1 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

„13.1 Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání v záležitostech plnění této Smlouvy 
jsou tyto osoby: 

Za Ústav: 

Mgr. Irena Storová, tel. 272 185 344, email: irena.storova@sukl.cz 

Za Společnost:  

XXX, tel. XXX, email: XXX“ 

mailto:kamil.rossler@sukl.cz
mailto:jan.svihovec@lfmotol.cuni.cz


 

 

 

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

 

Článek 3.  

Závěrečná ustanovení 

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

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

13.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

 

Na důkaz toho, že celý obsah Smlouvy je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují 
osoby oprávněné za smluvní strany uzavřít tuto Smlouvu své vlastnoruční podpisy. 
 
 
V Praze dne 16. 7. 2018     V Praze dne 11. 6. 2018 
 
 
  
Ústav:       Společnost:  
 

 

……………………………………….    ………………………………………. 
Mgr. Irena Storová, MHA    Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. 
ředitelka       předseda  
  


