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DODATEK č.1 

 (oprava zřejmé nesprávnosti) 
 

Kupní smlouvy  
č. 152/130/2018 

 
Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
Purkyňova 446, 547 01 Náchod  
IČ: 26000202 
DIČ: CZ699004900 
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333 
zastoupená Ing. Ivanou Urešovou, MBA – předsedkyně představenstva 
na straně jedné (dále jen „kupující“) 
 
a 
 
BTL zdravotnická technika, a.s. 
Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno 
IČ: 26884143 
DIČ: CZ26884143 
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3889 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1, č. ú.: ……………………………………….                         
zastoupená Bc. Janem Pavlíkem, statutárním ředitelem  
Na straně druhé (dále jen „prodávající“) 
 
 
(Kupující a prodávající společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“) 
 

 I. 
Předmět DODATKU č. 1 

 
1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je oprava zřejmé nesprávnosti, čl. III Kupní cena zboží,  odst. 

3.1. b) Smlouvy č. 152/130/2018, kde je chybně uvedena kupní cena včetně DPH ve výši 
638 650,- Kč. Správné znění bodu: b) část celkové kupní ceny ve výši 565.000,- Kč bez 21 % 
DPH, DPH činí 118.650,- Kč, tj. 683.650,- Kč včetně DPH tvoří kupní cenu za 5 (pět) kusů 
motodlahy kolenní.  

 
 

II. 
Obchodní tajemství 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

(ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a udělují svolení k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  
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III. 

Závěrečná ustanovení  
 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn. 
 
2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 

jednom. 

3. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 Smlouvy souhlasí s jeho 

obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy. 

4. Dodatek č. 1. podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na 

uveřejnění Smlouvy a Dodatku č. 1 zajistí Oblastní nemocnice Náchod, a.s. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Smlouva včetně dodatku č. 1 zveřejněna ani 

devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky 

případného bezdůvodného obohacení. 

 
 

V Náchodě dne 22.11.2018     V Praze dne 03.12.2018 

 

................................       ……………………………… 
Ing. Ivana Urešová, MBA      Ing. Radovan Sedlář 
předsedkyně představenstva     Prokurista 
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.                                                      BTL zdravotnická technika, a.s. 
 


