
Dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce Strana 1 (celkem 2) 

   Číslo smlouvy půjčitele:                                           Číslo smlouvy vypůjčitele: Tsm/2017/183/Bú                                                                                                                               

 

  DODATEK č. 2 

SMLOUVY O VÝPŮJČCE 

 
uzavřené dne 10. 04. 2017, mezi níže uvedenými smluvními stranami, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 05. 2017.   

 
I. 

Smluvní strany 

 

 

1. Půjčitel:  BioVendor – Laboratorní medicína a.s. 

 

zápis v OR: vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3917   

sídlo:  Karásek 1767/1, 621 00 Brno   

jednající:  XXXXXXXXXX, na základě plné moci 

IČ:    63471507 

DIČ:      CZ63471507 

kontakt:   XXXXXXXXXXXXXX 

 

 

2. Vypůjčitel:  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

státní příspěvková organizace 

 

sídlo:  Pekařská 53, 656 91 Brno 

jednající:   Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel 

IČ:       00159816 

DIČ:  CZ00159816 

 

 

II. 

Změna smlouvy 

 

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. VI. odst. 4 Smlouvy o výpůjčce, číslo smlouvy vypůjčitele 

Tsm/2017/183/Bú, uzavřené dne 10. 04. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 05. 2017 (dále jen „smlouva“) na 

prodloužení smlouvy a to následovně: 

 

 

Článek IV odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto: 

 

„2. Výpůjčka se sjednává do 31. 12. 2021.“ 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. 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 ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení. 

 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv.  

 

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

vlastnoruční podpisy. 
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6. Vypůjčitel 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 touto smlouvou, zejména vlastního obsahu tohoto dodatku jakožto i dodatku a smlouvy jemu 

předcházejících, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru 

smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést vypůjčitel bez zbytečného odkladu po uzavření této 

smlouvy, zpravidla v den jejího uzavření. 

 

 

V Brně dne 11.12.2019                                                V Brně dne 18.12.2019 

 

 

 

Za půjčitele:                                                                                 Za vypůjčitele: 

 

 

 

 

...........................................................                                       ....................................................... 

XXXXXXXXXXX Ing. Vlastimil Vajdák 

na základě plné moci ředitel 

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.                               Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

XXXXXXXX 

na základě plné moci 

BioVendor – Laboratorní medicína a.s. 


