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Dodatek č. 1 k rámcové dohodě o poskytnutí služby (plavecké dráhy) 

č. 1829940110074 
 

Smluvní strany: 

 

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY, organizační složka státu 

     se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany 

 zastoupená děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové 

                                   prof. MUDr. Pavlem Boštíkem, Ph.D. 

Zaměstnanci pověřený jednáním: Zástupce děkana – Tajemník 

                                                          Ing. Jan KOMÁREK 

                                                          Vedoucí oddělení provozu a služeb 

Ing. František ČERNÝ 

     IČO:                      60162694 

 Bankovní spojení: xxx, číslo bankovního účtu: xxx 

 Vyřizuje:               xxx, tel. xxx 

     Kontaktní osoba:   xxx, tel. xxx 

 Adresa pro doručování korespondence: Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, 

                                                                    Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

 

a 

 

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
 se sídlem Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka Pr. 51  

 zastoupená Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou 

 IČO: 64811069, DIČ: CZ64811069 

 Bankovní spojení: xxx 

 Číslo bankovního účtu: xxx 

 Kontaktní osoba: xxx, tel. xxx 

  e-mail: plavecky.bazen@snhk.cz 

jako POSKYTOVATEL (dále jen „poskytovatel“) na straně druhé 

 

uzavřely dne 8. 10. 2018 rámcovou dohodu o poskytnutí služby (plavecké dráhy). Smluvní strany se 

dohodly na změně shora uvedené smlouvy tímto dodatkem. 

 

V článku III. smlouvy se mění odstavec 1. a 2. pro školní rok 2019/2020 takto: 

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na ceně za nájem takto: 

      Cena nájmu 1 dráhy za 1 hodinu (1 hodina = 60 minut): 

Cena bez DPH   730,00 *Kč 

(slovy: sedmsettřicet korun českých * bez DPH) * 

Cena včetně DPH   730,00 *Kč (DPH je 0% sportovní činnost  

osvobozena od DPH dle zákona o DPH * %) 

(slovy: sedmsettřicet korun českých * vč. DPH) 
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Ostatní ujednání článku III. odst. 1 smlouvy se nemění.  

 

2. Ceny uvedené v tomto článku jsou cenami platnými od 1.9.2019 na školní rok 2019/2020. 

Začátkem každého následujícího školního, po dobu platnosti smlouvy budou v případě potřeby 

upraveny dodatkem dle oficiálního aktuálního ceníku poskytovatele služeb. Pokud dojde k úpravě 

výše zákonné sazby DPH, účinností takové úpravy se ceny včetně DPH upravují dle příslušné 

sazby DPH. V tomto případě nemusí být uzavíraný dodatek k této smlouvě.  

 

Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom 

stejnopise. 

 

 

V Hradci Králové dne      V Hradci Králové dne 

 

 

Za objednatele      Za poskytovatele 

 

 

 

……………………………………                                       …………………………………. 

      Zástupce děkana - Tajemník                                                             ředitelka 

               Ing. Jan Komárek                                                      Ing. Jaroslava Bernhardová 

  

 


