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Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o ceně č. 29/2017 

 
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 30. 11. 2017 Smlouvu o ceně č. 29/2017, ve znění Dodatku č. 1 ze 

dne 8. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“). 
 

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

 
Článek I. 

Změna Smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že stávající Článek X. – Doba trvání a způsoby zániku Smlouvy se 

mění následovně: 
 „1.  Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu lze vypovědět v prvních třech letech účinnosti 

Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 z důvodu, že Společnost ukončí závazek s obdobným 
předmětem plnění na Přípravek s jinou zdravotní pojišťovnou v České republice. 
V následujících letech účinnosti Smlouvy je možné vypovědět tuto Smlouvu bez uvedení 
důvodu. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že výpovědní doba pro případ výpovědi podle odst. 2 tohoto 

článku činí 3 měsíce. Tato výpovědní doba započne běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce bezprostředně následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní 
straně. 
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4. Dále se smluvní strany se dohodly, že kdykoliv lze Smlouvu vypovědět v případech 
uzavření smlouvy mezi Pojišťovnou a Společností nebo držitelem rozhodnutí o registraci 
Přípravku, kterou Pojišťovna vyhodnotí (formou písemného sdělení Společnosti) jako 
závazek substituující Smlouvu, tedy kompenzující objem vynaložených nákladů 
Pojišťovny v souvislosti s terapií Přípravkem v obdobném rozsahu jako tato Smlouva. 
Výpověď je v takovém případě účinná od prvního dne kalendářního následujícího po 
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zaniká, pokud v důsledku rozhodnutí Ústavu ve 

správním řízení bude stanovena cena pro konečného spotřebitele (MFC) v nižší hodnotě, 
než je Cena dohodnutá touto Smlouvou a specifikovaná její Přílohou č. 1, a to dnem 
předběžné vykonatelnosti (vykonatelnosti v případě nepodání odvolání) takového 
rozhodnutí. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zaniká, pokud v důsledku rozhodnutí Ústavu ve 

správním řízení bude stanovena cena pro končeného spotřebitele (MFC) v identické 
hodnotě jako Cena dohodnutá touto Smlouvou a specifikovaná její Přílohou č. 1 a 
zároveň úhrada Přípravku (UHR) bude stanovena v hodnotě nižší, než je Cena 
dohodnutá touto Smlouvou a specifikovaná její Přílohou č. 1, a to dnem předběžné 
vykonatelnosti (vykonatelnosti v případě nepodání odvolání) takového rozhodnutí.“ 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že stávající Příloha č. 1 (ve znění ze dne 8. 6. 2018) Smlouvy, 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. 
  

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 nebo dnem předběžné vykonatelnosti (vykonatelnosti 
v případě nepodání odvolání) rozhodnutí Ústavu ve správním řízení sp. zn. SUKLS111948/2018, 
tj. uveřejněním výše úhrady Přípravku v Seznamu cen a úhrad (SCAU) ve smyslu § 39n odst. 1 
zákona o veřejném zdravotním pojištění, nastane-li tento okamžik později. 

 
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.  
 

5. Nedílnou součástí Dodatku je příloha: 
Příloha č. 1 – Specifikace Přípravku a způsob určení Ceny  

 
V Praze dne 20. 11. 2018  V Praze dne 16. 10. 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 

 


