Dodatek č. …. ke Smlouvě o poskytnutí podlicence
užívat Logo Online lékáren (Online Pharmacies) v rámci zásilkového výdeje léčivých přípravků

který uzavřely níže uvedené smluvní strany , a to níže uvedeného dne, měsíce a roku
Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu
IČ:
00023817
se sídlem Šrobárova 48
100 41 Praha 10
zastoupena Mgr. Irenou Storovou, příkazem k zastupování pověřenou řízením Státního ústavu
pro kontrolu léčiv
(dále také jako „Poskytovatel“ na straně jedné)
a
………………………,
se sídlem ……………………….
……………………………
zastoupen………………………..,
IČ:………………………….,
zapsaný v OR vedeném…………………oddíl……………, vložka…………
(dále také jako „Nabyvatel“ na straně druhé)
společně též jako „smluvní strany“

I.
PREAMBULE
1. Dne ........... 2015 uzavřel Poskytovatel s Nabyvatelem Smlouvu o poskytnutí podlicence užívat
Logo Online lékáren (Online Pharmacies) v rámci zásilkového výdeje léčivých přípravků (dále
jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy bylo poskytnutí bezplatné nepřenosné podlicence
k používání Souhrnné známky, tj. registrované ochranné známky (reg. č. 1162865), uvedené
v příloze Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 699/2014, a to z Poskytovatele na Nabyvatele.
Podlicence dle předchozí věty byla poskytnuta pro použití Souhrnné známky na internetových
stránkách souvisejících s nabídkou výdeje léčivých přípravků na dálku Nabyvatelem
provozovaného zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní služby lékárenské péče.
Internetové stránky a zdravotnické zařízení bylo specifikováno v Příloze C Smlouvy.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke změně údajů uvedených ve stávající Příloze C Smlouvy,
dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy – aktualizaci Přílohy C, tak jak je uvedeno
v následujícím článku II.

II.
ZMĚNA SMLOUVY
1. Tímto dodatkem se Smlouva mění tak, že stávající Příloha C se vypouští a nahrazuje se novou
Přílohou C, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
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II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom (1) vyhotovení.

4.

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

5.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1: nová Příloha C Smlouvy.

Dne ……………….

Dne ……………………………………

Poskytovatel:
Státní ústav pro kontrolu léčiv

Nabyvatel
………………………..(název Nabyvatele)

…………………………………..
Mgr. Irena Storová
příkazem k zastupování pověřena řízením
Státního ústavu pro kontrolu léčiv

…………………………….
………………………(titul, jméno, příjmení, funkce)
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