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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 7-2019 

ze dne 9.1.2019 
 

I. 
Smluvní strany  

 
1. Werfen Czech s.r.o. 

 se sídlem:  Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 

 zastoupena:  Ing. Markem Černým, prokuristou 

 IČ:   24206181 

 DIČ:   CZ24206181 

 Zápis v OR:   Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 188541 

 dále jen „Půjčitel“ 

a 

2. Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

se sídlem:  Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

zastoupena:  MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva 

   Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva 

 IČ:    27520536       

DIČ:   CZ27520536 

Zápis v OR:  Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 2629    

 dále jen „Vypůjčitel“ 

 

II. 

Preambule 

2.1 Smluvní strany uzavírají tímto, po vzájemné dohodě a v souladu s čl. VIII. bod 8.2 Smlouvy o 
výpůjčce výše citované, dodatek č. 1, jehož předmětem je upřesnění a doplnění předmětu výpůjčky. 

 
     III.  

     Předmět dodatku  
 

Smluvní strany se dohodly na tomto rozšíření předmětu výpůjčky dle bodů 3.1. a 3.2. citované smlouvy. 
Body 3.1. a 3.2. citované smlouvy se v plném rozsahu nahrazují tímto textem: 
 

3.1.  Půjčitel tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví nezuživatelnou movitou věc, a to: 
 

Automatický koagulometr ACL TOP 550 CTS, v.č. 18090926, rok výroby 2018, pořizovací cena:  
1´100.100,- Kč bez DPH (slovy jeden milion sto tisíc sto korun českých), zůstatková cena: 
1´100.100,-Kč bez DPH (slovy jeden milion sto tisíc sto korun českých),dále jen Předmět výpůjčky 1, 
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Automatický koagulometr ACL TOP 500, v.č. 12112413, rok výroby 2013, pořizovací cena:  
1´120.000,- Kč bez DPH (slovy jeden milion jedno sto dvacet tisíc korun českých), zůstatková cena: 
280.000,- Kč bez DPH (slovy dvě sta osmdesát tisíc korun českých), dále jen Předmět výpůjčky 2. 
 

3.2.  Půjčitel se touto smlouvou zavazuje přenechat Vypůjčiteli do bezplatného užívání předměty výpůjčky 
1 a 2, a to ve stavu způsobilém k řádnému užívání a spolu s nimi i doklady nezbytné pro jejich 
řádný provoz. O předání a převzetí předmětů výpůjčky a příslušných dokladů sepíší strany písemné 
protokoly, které se po jejich vyhotovení stanou nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 1  (k 
předmětu výpůjčky 1) a příloha č. 2 (k předmětu výpůjčky 2). 

 

Oba předměty výpůjčky budou užívány na pracovišti Vypůjčitele, a to na hematologicko-transfúzním 
oddělení Svitavské nemocnice. 
 

 Kontaktními osobami ve věci předmětů výpůjčky budou: 
 - za půjčitele: xxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx 

- za vypůjčitele: xxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení  

 
4.1 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o  výpůjčce před jejím 

podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni.  

 
4.2 Ostatní ujednání smlouvy o  výpůjčce tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny v 

platnosti. 
 

4.3 Tento dodatek č. 1 smlouvy o  výpůjčce nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. Vypůjčitel se zavazuje odeslat dodatek č. 1 smlouvy o  výpůjčce k řádnému uveřejnění v 
Registru smluv vedeném MV ČR. O jeho zveřejnění bude druhá strana informována prostřednictvím 
datové schránky, kdy obdrží zprávu o zveřejnění přímo z Registru. Tento dodatek č. 1 nabývá 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li 
zveřejněn ani 90. den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky 
případného bezdůvodného obohacení. 
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4.4 Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních majících povahu originálu, z nichž po jednom obdrží 

každá smluvní strana. 
 
 
 
Za půjčitele:                                                      Za vypůjčitele: 
 
V Praze dne 20. 11. 2019                                       V Pardubicích dne 28. 11. 2019  
 
 
 
 
 
........................................................                             ........................................................... 
 Ing. Marek Černý      MUDr. Tomáš Gottvald  
 prokurista       předseda představenstva 
 

 

                  ........................................................... 
                       Ing. František Lešundák 

                      místopředseda představenstva 

                 


