
Nemocnice Pardubického kraje, a. s.  
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

 

 

 

 

D o d a t e k č. 2  

 
ke smlouvě o zabezpečení stravy ze dne 21. 7. 2015, ve znění dodatku č. 1, uzavřený po vzájemné 

dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 

 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.     
se sídlem: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva 

         Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva  

IČ 27520536, DIČ CZ27520536 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 280123725/0300 

zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, vl. 2629 

jako dodavatel na straně jedné 

 

a  

 

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 

se sídlem: Lázeňská 206, 562 01 Ústí nad Orlicí 

IČ: 70844755 

zastoupená: Mgr. Stáňou Doležalovou, ředitelkou 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. Pr, vl. 1545 

jako odběratel na straně druhé. 

 

I. Předmět dodatku 

Smluvní strany uzavírají tímto, po vzájemné dohodě a v souladu s čl. V. bod 2 smlouvy výše 

citované, dodatek č. 2, jehož předmětem je změna obsahu platně uzavřené a v současné době 

účinné smlouvy o zabezpečení stravy, uzavřené na dobu neurčitou. 

 

 

II. Smluvní ujednání 

Smluvní strany se dohodly na změně ceny oběda, dané kalkulací stravy pro cizí strávníky, s tím, že 

čl. II. bod 1 smlouvy pozbývá v celém rozsahu účinnosti a nahrazuje se novým zněním: 

 

1. Cena oběda je od 1. 1. 2020: 

MENU 1 a 2 polévka a hl. jídlo (potraviny + režie+ DPH)  71,- Kč 

 

Dodavatel si vyhrazuje právo úpravy cen stravy při zvýšení cen surovin, zákonné sazby DPH a 

režijních nákladů. 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 



V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 

platí, že dodavatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek č. 2 k řádnému 

uveřejnění do Registru smluv vedeného MV ČR. O uveřejnění bude odběratel informován 

prostřednictvím datové schránky, kdy obdrží zprávu o zveřejnění přímo z Registru smluv.  Tento 

dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany berou na 

vědomí, že nebude-li dodatek č.2 zveřejněn ani 90. den od jeho uzavření, je následujícím dnem 

zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 

Ostatní ujednání smlouvy o zabezpečení stravy ze dne 21. 7. 2015, ve znění dodatku č. 1, tímto 

dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti. 

 

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, a to po jednom 

pro každou smluvní stranu. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoli 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku č. 2 potvrzují svými 

podpisy, a to na každém jeho vyhotovení. 

 

 

V Pardubicích dne: 5. 2. 2020                 V Ústí nad Orlicí dne:  20. 12. 2019 

 

 

 

…………………………………    ………………………………. 

MUDr. Tomáš Gottvald     Mgr. Stáňa Doležalová 

předseda představenstva     ředitelka 

 

 

 

…………………………………   

Ing. František Lešundák      

místopředseda představenstva     

 

 


