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D odatek č. 3
17. 12, 2015

ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.12.2013 ve znění dodatku č. 2 ze dne 29.12.2014

Grifols s.r.o.
se sídlem: Žitná 2, 120 00 Praha 2
zastoupená: Ing. Karlem Pivoňkou, jednatelem společnosti
IČ: 480 41 351, DIČ: CZ 480 41 351
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15732 
(dále jen ,,půjčitel“) 
a
Fakultní nemocnice v Motole
státní příspěvková organizace
se sídlem, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
zastoupená: JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA, ředitelem
IČ: 00064203, DIČ: CZ00064203
bankovní spojen
číslo účtu:
( dále jen ,,vypůjčitel“)

(půjčitel a vypůjčitel společně dále jen „smluvní strany'4)

Obě smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost a po vzájemném projednání a shodě 
uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi nimi dne 30.12.2013 ve znění 
dodatku č. 2 uzavřeného dne 29.12.2014 v souladu s ust. § 2193 a násl zák.č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník mezi těmito smluvními stranami (dále jen „smlouva44):

I.
Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby výpůjčky dle čl. III odst. 1 smlouvy o další dobu 
12ti měsíců počínaje dnem 01.01.2016 do 31.12.2016.

II.
Smluvní strany se dohodly na doplnění bodu 1.2., které bude znít následovně:
Věc bude vypůjčitelem užívána na Oddělení krevní banky FN Motol, č. NS 9911 a bude sloužit 
k vyšetřování vzorků pacientů FN Motol na Oddělení krevní banky imunohematologickými 
vyšetřeními. Vypůjčitel s tím souhlasí.

III.
. Ostatní ujednání smlo stávají nezměněna.

2. Dodatek č.3 byl výhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran o paré.

3. Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uvedeným \  čl/l. Jéto smlouvy.
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1 2. 03. 7013Dodatek č. 2
ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.12.2013 ve znění dodatku ě. 1 ze dne 7.5.2014 

Grifols s.r.o.
se sídlem: Žitná 2, 120 00 Praha 2
zastoupená: Ing. Karlem Pivoňkou, jednatelem společnosti 
IČ: 480 41 351, DIČ: CZ 480 41 351
bankovní spojení:
číslo účtu
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15732 
(dále jen ,,půjčitel“) 
a
Fakultní nemocnice v Motole
státní příspěvková organizace
se sídlem, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
zastoupená: JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA, ředitelem
IČ: 00064203, DIČ: CZ00064203
bankovní spojení:
číslo účtu:
( dále jen „vypůjčitel44)

(půjčitel a vypůjčitel společně dále jen „smluvní strany44)

Obě smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost a po vzájemném projednání a shodě 
uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi nimi dne 30.12.2013 ve znění 
dodatku č. 1 uzavřeného dne 7.5.2014 v souladu s ust. § 2193 a násl zák.č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník mezi těmito smluvními stranami (dále jen „smlouva44):

Smluvní strany se dohodly na doplnění bodu 1.2., které bude znít následovně:
Věc bude vypůjčitelem užívána na Oddělení krevní banky FN Motol, č. NS 9911 a bude sloužit 
k testování vhodnosti přístroje Erytra® jako imunohematologického analyzátoru pro použití 
v laboratorních podmínkách Oddělení krevní banky a zpracování materiálu pro 
imunohematologická vyšetření diagnostického systému DG Gel Grifols.

I.
Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby výpůjčky dle čl. III odst. 1 smlouvy o další dobu 
12ti měsíců počínaje dnem 01.01.2015 do 31.12.2015.

II.

III.

DIČ: CZ



Dodatek č.l ke smlouvě o výpůjčce
uzavřená v souladu s ust.§ 2193 Občanského zákoníku (89/2012) mezi těmito

smluvními stranami:

Grifols s.r.o.
se sídlem: Žitná 2, 120 00 Praha 2 
zastoupená: Ing.Karlem Pivoňkou, jednatelem společnosti 
IČ: 480 41 351, DIČ: CZ 480 51 351
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15732 
(dále jen ,,půjčitel“)

a

Fakultní nemocnice v Motole
Státní příspěvková organizace
se sídlem, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
jednající: JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA, ředitelem
bankovní spojení:
číslo účtu
IČ: 00064203, DIČ: CZ00064203
(dále jen ,,vypůjčitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o výpůjčce za účelem 
prodloužení doby užívání (červenec 2014 -  prosinec 2014) analyzátoru Erytra® ke 
zpracování gelových karet systému DG Gel® Grifols s příslušenstvím.

I.
Dosavadní znění článku III. odst.č.l se ruší a nahrazuje tímto ujednáním:
Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dalších 6 měsíců, a to od 1.7.2014 do 
31.12.2014.

II.
1. Tento dodatek č. 1 je  vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží po 

po jednom výtisku.
2. Ostatní ujednání smlouvy o výpůjčce ze dne 30.12.2013 zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek č.l nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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