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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o poskytování pracovně-lékařských služeb ze dne 10.12.2018 

 
Níže uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách (dále ZoSZS) v platném zl'lění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto „Smlouvu o 
poskytování pracovně-lékařských služeb", kterou naplňují povinnost objednatele stanovenou ZoSZS a 

dále za účelem splnění povinností stanovených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. 

 
 

Objednatel: 
 

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje,  p.o. 
se sídlem: Hradecká 1690/2A, 500 12, Hradec Králové 12 
zastoupený: MUDr. Liborem Senetou, ředitelem 
IČO: 481 45 122 
zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v HK, oddíl Pr, vložka 829 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Hradec Králové 

číslo účtu: 37237511/0100 

na straně jedné (dále „objednatel") 

 

a 

 

Poskytovatel pracovně lékařských služeb: 
 

MUDr. Michal Kuhn s.r .o. . 
se sídlem: Jiráskovo náměstí' 209, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 
zastoupený: MUDr.  Michalem Kuhnem, jednatelem . 

IČ: 026 77 504 
zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33270  

 
bankovní spojení: 
číslo účtu : :If.9.:: {9::Y:Jf-Q 
na straně druhé (dále „poskytovatel") 

 
 
 
 

Ke dni 1.3.2019 došlo ke změně zápisu v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradc i Králové u 
obchodního jména poskytovatele, MUDr. Ivana Faifrová s.r.o ., a to na obchodní jméno: MUDr. Michal 
Kuhn s.r.o. Tímto se mění Smlouva o poskytování pracovně-lékařských služeb pro ZZS KHK ze dne 
10.12.2018. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

 

 

 

 
V Hradci Králové dne 6.5.2019 

Za objednatele: 
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V Trutnově 22.5.2019 

 
Za poskytovatele 

69 MUDr. Michal Kuhn s.r.o.

 Praktický lékař 

Jiráskovo nám. 209 
541 01 TRUTNOV 

tel. 499 81 84 20 
I<'.: 0 26 77 504 

MUDr. Libor Seneta, 
ředitel 

MUDr.  Michal 

jednatel 

 

Zdravotnická záchranná služba 

Královéhradeckého kraje 

Hradecká l690/2A 

500 12 Hradec Králové  
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