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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o zprostředkování operativního leasingu  

uzavřené dne 25. 10. 2019 

mezi 

 

 

Nájemcem:  Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

  Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

 Zastoupený:   MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva 

  Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva 

  bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 

    číslo účtu:  280123725/0300 

  IČO: 27520536 

  DIČ: CZ27520536 

  zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 

  (dále jen „nájemce“) na straně jedné 

 

a 

 

Dodavatelem: Louda Auto a.s. 

 Sídlo:  Choťánky 166, 290 01 Poděbrady 

 Zastoupený:  Michalem Starým, regionálním ředitelem 

 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

 číslo účtu:  5688506001/5500 

 IČO:  46358714 

 DIČ:  CZ699002678 

zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19975   

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé 

 

1.  Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o zprostředkování operativního leasingu uzavřené dne 25. 10. 
2019 na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka vozidel formou operativního leasingu“ mezi smluvními 
stranami je v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek změna 
závazku ze smlouvy nižší než 10 % původní hodnoty závazku.  

2.  Předmětem Dodatku č. 1 je změna ve vybavení interiéru a exteriéru 3 ks vozidel značky škoda Superb Style 
2,0 TSI 200 kW 7-stup. automat 4x4. 
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Původní vybavení Nové vybavení 

Exteriér Interiér Exteriér Interiér 

Kola z lehké slitiny Triton 
(disk:6,5Jx17“ ET41 pneu 
215/55 R17) 

Potahy sedadel Style – 
látka, barva černá 

Kola z lehké slitiny 
Acamar 19" 
(antracitová)  

Potahy sedadel Style - 
celokožené s ventilací – 
perforované, barva černá 

 

3. Celková cena za pronájem 3 vozů za dobu 36 měsíců se na základě výše uvedeného nového vybavení 
zvyšuje o celkovou částku 183 600,- Kč bez DPH. 

4.  Celková cena za pronájem 3 vozů za dobu 36 měsíců uvedená v čl. III odst. 2 smlouvy o zprostředkování 
operativního leasingu se zvyšuje z 1 945 404,- Kč bez DPH na 2 129 004 ,- Kč bez DPH a je konečná v 
případě nepřekročení počtu ujetých kilometrů.  

Měsíční splátka za 3 ks vozů uvedená v čl. III odst. 3 smlouvy o zprostředkování operativního leasingu se 
zvyšuje z 54 039,- Kč bz DPH na 59 139 ,- Kč bez DPH.    

5. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran.  

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. 

7. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

  
Přílohy:   
Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 
 

 

V Pardubicích dne 26. 11. 2019                                       V …………………………………. dne……………………  

 

Za nájemce:                                                                              Za dodavatele: 

 

 

 

 
................................................................                               ………………………………………………………………… 
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA                                                  Michal Starý 
předseda představenstva                                                         na základě plné moci 
 

 

 

 

 

……………………………………………………………..                                
Ing. František Lešundák  
místopředseda představenstva 
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Příloha č. 1 – Cenová kalkulace 

 

 

 


