
Dodatek Č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
zedne18.12.2018

I. Smluvní strany

l. půjčitel:

sídlo:

zapsána:

zastoupena:
IČ,
DIČ,

Bankovní spojení:

Olympus Czech Group s.r.o., Člen koncernu

Evropská 176/16, 160 41 Praha 6

v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93921
Radek Šubotník, Ing. Ivo Lukeš CSc., prokuristé

27068641
CZ27068641

číslo účtu:

2. výpůjčitel:

sídlo:

zapsána:

zastoupena:
IČ,
DIČ,

Bankovní spojení:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov

v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1258

JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel organizace

00839205
CZ00839205

číslo účtu:

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. l smlouvy o výpůjčce kamerové hlavy OTV-S6HD ze dne 18.12.2018 je změna v článku
III. Čas plněni. Smlouva o výpůjčce bude tímto dodatkem prodloužena do 3 1.12.2020.

III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem
uveřejnění v registru smluv.

V ostatních ustanoveních zůstává znění smlouvy beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že si obsah tohoto dodatku před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za
nápadně nevýhodných podmínek.

Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách



účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,
a v případě, že bude v souladu s tímto zákonem nutné uveřejnit tuto smlouvu, smluvní strany souhlasí s jejím
uveřejněním v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se
tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajistí vypůjčitel.

Ve Vyškově dne 2 O -11- 2019

Nemocn|ce výškov, příspěvková ôrganízace
putkyňova 36, 682 01 Vyškov

IČO. 00839205 DIČ: CZ00839205
lte{.:517315

"

JUDr. Zd MBA

V Praze dne 1 9 -11·- 2019

Radek Šubotník

ředitel prokurista

. ..

Ing. Ivo Lukeš, CSC.

prokurista


