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DODATEK Č.1 
KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI 

I. 
Smluvní strany 

1. Dodavatel: 
Boston Scientific Česká republika s.r.o. 
Se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 3219/4, PSČ 15000 
IČ : 25635972 
DIČ: CZ25635972 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd íl C, vložka 56799 
Zastoupený: Daniela Horáková, prokuristka 

dále jen „dodavatel" 

a 

2. Odběratel: 
Fakultní nemocnice Ostrava 
Se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba 
IČ : 00843989 
DIČ : CZ00843989 
Zastoupený: doc. MUDr. Petrem Vávrou , Ph.O. , ředitelem 

dále jen „odběratel" 

(dále společně jen jako „smluvní strany") 

11. 
Předmět dodatku 

Smluvní strany spolu uzavřely dne 18.12.2018 smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva"). Smluvní 
strany sjednávají, že Příloha č . 1 Smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o níže uvedené položky: 



ev.č. FNO: 15/0VZ/18/105-Spol 

Ill. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění. 

2. Odběratel se zavazuje zveřejnit tento dodatek v registru smluv v souladu a za podmínek 
stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále 
dohodly na tom, že odběratel je povinen dodavateli splnění povinnosti zveřejněn í tohoto 
dodatku v registru smluv neprodleně oznámit. 

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že určité informace obsažené v tomto dodatku jsou 
obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 z. č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku, ve zněn í 

pozdějších předpisů , pokud mají být zveřejněny , budou tyto pro účely zveřejněn í v registru 
smluv znečitelněny. Odběratel se zavazuje nezveřejnit (resp. znečiteln it) následující 
informace, které jsou citlivými informacemi a obchodním tajemstvím dodavatele: Identifikace 
produktů, o které se rozšiřuje Příloha č 1, jak je uveden výše v článku li. tohoto dodatku. 

4. Znění tohoto dodatku odpovídá dřívější ústní dohodě smluvních stran, která nabyla úči nnosti 
dnem 1. 1. 2018 a podle které smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto 
písemného znění dodatku a smluvní strany tímto obsah této dohody v písemné podobě 
potvrzují. 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Smluvní 
strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

V Praze dne // f/. //. Je f 9 

Za dodavatele: 

prokuristka 
Boston Scientific česká republika s.r.o. 

v a ,,ý~ dne J .3 !f. 1 ť; 1 

Za odběratele: 

doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.O. 
ředitel 

Fakultní nemocnice Ostrava 




