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DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

uzavřené dne 31. 5. 2019 dle ust. § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění  

   

 

I. 

Strany dodatku 

 

1. Zhotovitel:   Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

státní příspěvková organizace 

 

sídlo:   Pekařská 664/53, 656 91 Brno 

zastoupena:    Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel 

IČ:        00159816 

DIČ:   CZ00159816 

kontaktní osoba:  XXXXX, e-mail pro komunikaci: XXXXX  

číslo účtu:  20001-71138621/0710 

variabilní symbol: číslo faktury 

 

(dále jen „FNUSA“) 

 

 

2. Příjemce:   Linde Gas a.s. 

 

zápis v OR:  u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 411   

sídlo:   U Technoplynu 1324, Kyje, 198 00 Praha 9   

zastoupena:  XXXXX 

IČ:     00011754 

DIČ:       CZ00011754 

kontaktní osoba: XXXXX, e-mail pro komunikaci: XXXXX 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu:   2113539415/2700 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

II. 

Úvodní ustanovení 

 

2.1. Strany tohoto dodatku spolu uzavřely dne 31. 5. 2019 smlouvu o dílo, na jejímž základě se FNUSA 

zavázala provádět pro objednatele odbornou analýzu v oblasti metodologie sběru a zpracování klinických 

dat, diagnostiky a léčby pacientů, zejména s důrazem na využití telemetrických funkcí používaných 

zdravotnických prostředků XXXXX a XXXXX, a to za účelem hodnocení dodržování léčebného režimu a 

klinického stavu pacientů se spánkovou apnoe (dále jen „smlouva o dílo“). 

 

2.2. Smlouva o dílo byla uzavřena na dobu určitou, a to na dobu do 31. 12. 2019. 

 
2.3. Jelikož mají FNUSA a objednatel zájem na pokračování v zahájené spolupráci, tzn. na prodloužení 

doby trvání smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo, uzavírají za tímto účelem ke smlouvě o dílo 

tento dodatek č. 1. 

 

 

III. 

Předmět dodatku 

 

3.1. Strany tohoto dodatku se dohodly na prodloužení doby trvání smluvního vztahu založeného smlouvou o 

dílo o další rok, tzn. na dobu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (dále jen „doba prodloužení“). 
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3.2. Rozsah analýzy zůstává i po dobu prodloužení stejný (tzn., obsahem výstupu analýzy zůstávají 

informace uvedené v Příloze č. 3 smlouvy o dílo) s tím, že v průběhu doby prodloužení bude FNUSA 

provádět analýzu po následujících časových fázích (Harmonogram analýzy po dobu prodloužení): 

 

Fáze Trvání Odměna vč. DPH Splatnost odměny 

Fáze 1 1. 1. 2020 – 31. 3. 2020 Dle počtu pacientů 21 dnů od doručení 

faktury na emailovou 

adresu: 

faktura@linde.cz  

Fáze 2 1. 4. 2020 – 30. 6. 2020 Dle počtu pacientů 

Fáze 3 1. 7. 2020 – 30. 9. 2020 Dle počtu pacientů 

Fáze 4 1. 10. 2020 – 31. 12. 2020 Dle počtu pacientů 

 

3.3. I po dobu prodloužení se objednatel zavazuje hradit FNUSA cenu díla – odměnu dle čl. 4. smlouvy o 

dílo, a to za každou fázi odborné analýzy, která se podle předchozího bodu tohoto dodatku uskuteční, tzn. za 

každé kalendářní čtvrtletí, a ve splatnosti, která je taktéž uvedena v předchozím bodě tohoto dodatku. 

 

Objednatel uhradí sjednanou odměnu na základě faktury vystavené ze strany FNUSA po skončení 

každé fáze odborné analýzy. Podkladem pro fakturaci je předání anonymizovaných dat ve formě přehledné 

tabulky, vždy ke konci příslušné fáze. Na základě tohoto podkladu bude ze strany FNUSA účtována částka 

za jednoho (1) pacienta ve výši: 

 

- Cena bez DPH:  3.000,- Kč 

- DPH:  21 % 

- Cena včetně DPH: 3.630,- Kč 

 

3.4. Ostatní podmínky provádění díla a hrazení odměny za něj zůstávají po dobu prodloužení stejné. 

 

3.5. Pro vyloučení pochybností se výslovně konstatuje, že možnost ukončení smlouvy o dílo písemným 

oznámením objednatele (dle bodu 7.2. smlouvy o dílo ve spojení s jejím bodem 2.8., příp. bodem 6.1.) se po 

dobu prodloužení neuplatní. 

  

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Ustanovení smlouvy o dílo, která nepodléhají změnám uvedeným v čl. II. a čl. III. tohoto dodatku, 

zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

 

4.2. Odběratel je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek uveřejnit v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného 

záznamu“ k původní smlouvě o dílo. Strany tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním veškerých informací 

týkajících se tohoto dodatku a veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi 

stranami tohoto dodatku smlouvou o dílo, zejména vlastního obsahu této smlouvy a tohoto dodatku, a to 

v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru neuveřejňují. Uveřejnění 

se zavazuje provést FNUSA bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku. 

 
4.3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

 
4.4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran dodatku 

obdrží jedno vyhotovení. 

 
4.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran dodatku a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 
4.6. Strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

mailto:faktura@linde.cz
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V Brně dne 30.12.2019 

 

Za zhotovitele: 

 

 

________________________________ 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel 

 

V Praze dne 12. 12. 2019 

 

Za objednatele: 

 

 

________________________________ 

Linde Gas a.s. 

XXXXX 

 

 V Praze dne 12. 12. 2019 

 

Za objednatele: 

 

 

________________________________ 

Linde Gas a.s. 

XXXXX 

 

 

 


