
Dodatek č. 4
ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.12. 2013 ve znění dodatku ě. 1 ze dne 7. 5. 2014, č. 2 ze

dne 19. 12. 2014, ě. 3 ze dne 1. 12. 2015

Grifols s.r.o.
se sídlem: Žitná 2, 120 00 Praha 2
zastoupená: Ing. Karlem Pivoňkou, jednatelem společnosti 
ÍČ: 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 Motol
státní příspěvková organizace
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
zastoupená: MUDr. Pavlem Budinským PhD., MBA, na základě pověření ze dne 29. 11. 2016
IČ: 00064203, DIČ: CZ00064203
bankovní spojení:
číslo účtu:
( dále jen ,,vypůjčitel“)

Obě smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost a po vzájemném projednání a shodě uzavírají 
tento dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi nimi dne 30. 12. 2013 ve znění dodatku č. 1 
ze dne 7. 5. 2014, č. 2 ze dne 19. 12. 2014, č. 3 ze dne 1. 12. 2015 v souladu s ust. § 2193 a násl. zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními stranami (dále jen ,,smlouva“):

I.
Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby výpůjčky dle čl. III odst. 1 smlouvy o další dobu 12ti 
měsíců počínaje dnem 01.01.2017 do 31. 12. 2017.

II.
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 4 byl vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, přižemž každá ze smluvních 
stran obdrží jedno paré.
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami s účinností dnem 
uvedeným v čl. I této smlouvy.

MUDr. Pavel Budinský, PhD., MBA 
pověřený jednáním ředitele 
Fakultní nemocnice v Motole

V Praze dne 5 7  2 2  • /L O V G

Za půjčitele

Ing. Karel Pivoňka 
jednatel
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