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Dodatek č. 1 
ke Kupní smlouvě ze dne 17. 12. 2018 

uzavřené mezi 
 

 

1. kupujícím: 
název:    Fakultní nemocnice Hradec Králové 
sídlo:    Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové 
IČ:    00179906 
DIČ:    CZ00179906 
zastoupený:  prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem    
(dále jen „kupující“) 

a 

2. prodávajícím: 
název:   ALTER, s.r.o.  
sídlo:   Vavákova 963, 500 03 Hradec Králové 
IČ:   474 732 66 
DIČ:   CZ47473266 
zapsaná v   OR vedený KS v Hradci Králové, sp. zn. C/3187 
zastoupený:  Ondřejem Veselým, jednatelem 

 (dále jen „prodávající“) 
 
 
Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou dne 17. 12. 2018 uzavřely kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) a to na 
základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadané dle interní směrnice č. 2, o zadávání 
zakázek, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
s názvem „Čistící a dezinfekční prostředky proti plísním a na WC“, pod evidenčním číslem P18V00147703 a 
dále v souladu s nabídkou prodávajícího ze dne 8. 11. 2018. 
  
 
Smluvní strany se nyní dohodly, že z důvodu legislativního nařízení Evropského parlamentu ukončí dodávky zboží 
s názvem „Satur proti plísním s rozprašovačem“ viz příloha č. 1 kupní smlouvy, položka b) Tekutý prostředek proti 
plísním.  
 
Nedílnou přílohou tohoto Dodatku je aktualizovaný ceník a specifikace zboží. 
 

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení.  
 

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, vážnou a úplnou vůli, 
prostou omylů a že tento dodatek neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora 
uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 
 
 
 
V Hradci Králové dne 1.10.2019 V Hradci Králové dne 16.9.2019

 
 
 
 
 
 
………………………………..      ………………………………….. 
Za kupujícího:        Za prodávajícího: 
 

Fakultní nemocnice Hradec Králové                                 ALTER, s.r.o. 
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.                      Ondřej Veselý, jednatel 
ředitel                                                                                    




