
Číslo smlouvy Příjemce: Tsm/2018/442/Kr 

DODATEKč.1 

KE SMLOUVĚ O PARTNERSTVÍ S FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM 

I. 

sídlo: 
zastoupená: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
č. bankovního účtu: 

(dále jen „Příjemce") 

2. 

sídlo: 
zastoupená: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
č. bankovního účtu : 

(dále jen „Partner I") 

3. 

sídlo: 
zastoupená: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Č. bankovního účtu: 

(dále jen „Partner2") 

4. 

sídlo: 
zastoupená: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Č. bankovního účtu: 

(dále jen „Partner3") 

uzavřené dne 29. 8. 2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami 

I. 
Smluvní strany 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

Pekařská 664/53, 656 91 Brno 
Ing. Vlastimilem Vajdákem, ředitelem 
00159816 
CZ00159816 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Křížkovského 511 /8, 771 47 Olomouc 
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.O„ rektorem 
61989592 
CZ61989592 

Masarykův onkologický ústav 

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.O., ředitelem 
00209805 
CZ00209805 

Ostravská univerzita 

Dvořákova 7, 70 l 03 Ostrava 
prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem 
61988987 
CZ61988987 
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5. 

sídlo: 
zastoupená: 
IČ : 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Č. bankovního účtu: 

(dále jen „Partner4") 

Fakultní nemocnice Olomouc 

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 
prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.O., ředitelem 
00098892 
CZ00098892 

li. 
Předmět dodatku 

' 

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. VIII odst. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem 
(číslo smlou'-"' příjemce Tsm/2018/442/Kr) uzavřené dne 29. 8. 2018 (dále jen „smlouva") na následujících. 
změnách smlouvy: 

Smluvní strany tímto nahrazují bankovní spojení Partnera4 uvedené v záhlavní smlouvy následujícím 
zněním: 

Bankovní spojení: 
Č. bankovního účtu: 

Ill. 
Závěrečná ustanovení 

I. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku, zůstávají tímto 
dodatkem nedotčena. 

2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. 

3. Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

4. Příjemce je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek zveřejnit v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním 

veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami, zejména vlastního 
obsahu tohoto dodatku, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů , které se v registru 
smluv nezveřejňují. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registrµ smluv. Uveřejnění 
se zavazuje provést Příjemce bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

v 
'.b l? Al~ V .. ... . .. .. . . ... .. dne .. . 

Příjemce Ing. v 

V ...... ........... dne ...... . . . .. . 

Partner I Digitálně podepsal 

Datum: 2019.10.09 
13:12:19 +02'00' 
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' 
V .. . . . . .. ... . ... .. dne ..... .... .. . 

f Digitálně 
V .. . . . . . . .. ... . ... dne .. ... „ .P~.O · podepsal prof. 

prof. MUDr. Digitálně podepsal prof. 

M k S b d MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. are VO O a, Datum:2019.10.1608:35:02 

MUDr. Jan ~5~Dr.JanLata, 

Lata CSc Datum: 2019.10.31 
I ' 15:31:52+01'00' Ph.D. +02·00· 

Partner2 Partner3 

- 2019 

Partner4 
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