
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o poskytování služeb V2013-647/OO  

ze dne 07.11.2013 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Město Nový Jičín 
zastoupené: Mgr. Zdeňkem Petrošem, vedoucím odboru organizačního 
 MěÚ Nový Jičín  
se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 
IČO: 00298212 
bankovní spojení: 326801/0100 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí Odboru 

organizačního Městského úřadu Nový Jičín 
 Ing. Lumír Balaryn, vedoucí Oddělení 

hospodářské správy a krizového řízení Odboru 
organizačního Městského úřadu Nový Jičín,  

(dále jen Objednatel) 
 
a 
 
Poskytovatel: Dům Lékařů, a.s. 
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva 
se sídlem: Bezručova 413/2, Nový Jičín 7471 01 
IČO: 27819884 
DIČ: CZ27819884 
číslo účtu: 218180251/0300 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 3392 
(dále jen Poskytovatel) 
 

 

uzavírají za účelem změny ceníku poskytovaných služeb níže uvedeného dne, měsíce a roku 
dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb V2013-647/OO „Poskytování pracovnělékařských 
služeb“ tohoto znění. 
 

II. 
 

Příloha č. 1 smlouvy Ceník poskytovaných služeb se ruší a nahrazuje se novou přílohou Ceník 
poskytovaných služeb s aktuálními údaji. 

 
III. 

 
1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném 

znění. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky a účinnosti od 01.01.2020. 
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek smlouvy bude v souladu se zák.  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz 



dodatku smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město 
Nový Jičín, a to nejpozději do 10 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento 
dodatek smlouvy neobsahuje, s  výjimkou čísla účtu poskytovatele, osobních údajů zástupce 
poskytovatele a podpisů jednajících osob informace ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zákona  
č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku smlouvy za podmínky, 
že údaje v rozsahu viz. výše budou znečitelněny. 

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží Objednatel a jeden 
stejnopis obdrží Poskytovatel. 

5. Účastníci prohlašují, že tento dodatek je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich 
skutečné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
Příloha: Příloha č. 1 Ceník poskytovaných služeb 
 
 
V Novém Jičíně dne 02.12.2019   V Novém Jičíně dne 06.01.2020 
 
 
 
 

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

 Mgr. Zdeněk Petroš  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 za Objednatele  za Poskytovatele 

 


