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Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci 

 

 
Smluvní strany 

 

 
Kupující :  
 

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace 

se sídlem: Slovanského bratrství 710, 393 38, Pelhřimov 

IČ: 00511951, DIČ: CZ00511951 

jejímž jménem jedná: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, pod 

číslem 466 

bankovní spojení – č.ú.: 174-401202834/0600, Moneta Money Bank, a.s. 
 

a 

 

Prodávající :  

 

Zimmer Czech, s.r.o. 
se sídlem: Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00   

IČ: 25107976 

DIČ: CZ25107976 

Zastoupená:  Ing. Rostislavem Hartmanem, jednatelem 

bankovní spojení: Citibank  Praha 6, č. ú. 2052340102/2600 

 
 

Shora uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o spolupráci    
 

 

I. Předmět dodatku 

   
1. Smluvní strany tímto dodatkem upravují znění bodu 1 Přílohy č. 1 Smlouvy o spolupráci, 

který nově zní: 

 

 

 

 

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.  

 

 
II. Závěrečná ustanovení 

 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dohoda v tomto znění byla mezi nimi uzavřena v ústní 

podobě s účinnosti od 1.1.2019, přičemž si tímto vzájemně potvrzují obsah ve smyslu § 1775 

odst. 1 občanského zákoníku, za období od 1.1.2019 do dne účinnosti dodatku. Pro vyloučení 

pochybností se stanoví, že pro období od účinnosti této smlouvy se smlouva sjednává 

v písemné formě.  

 

3. Kupující prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a jako takový má 
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povinnost zveřejnit tento dodatek v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat 

dodatek k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním 

stranám, dohodly se smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání 

dodatku k uveřejnění do registru smluv na tom, že tento dodatek zašle k uveřejnění do registru 

smluv Kupující. Kupující bude ve vztahu k tomuto dodatku plnit též ostatní povinnosti 

vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv. 

 

4. Smluvní strany se zavazují chránit před vyzrazením údaje a informace obsažené v tomto 

dodatku, které mají charakter obchodního tajemství, či jsou jinak chráněné podle zákona. Za 

takové údaje či informace se zejména považují ujednání obsažené v čl. I odst. 1 tohoto 

dodatku, přičemž Prodávající má zájem na utajení těchto údajů a informací s tím, že se 

Kupující zavazuje tyto informace nezveřejnit, resp. před jejich zveřejněním je znečitelnit 

ohledem na jejich konkurenční význam. 

  

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.  

 

6. Smluvní strany dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.  
 
 
 
 

V Praze dne               V Pelhřimově dne  

 

 

 

 

..........................................................................             …….....................….....…………..........                                          

                    prodávající                                                                            kupující                           

               

                      jednatel                                                                               ředitel 

                       

 

 

 


