
 
 

 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 

uzavřené dne 1O. srpna 2015 

mezi smluvními stranami 

 

1. Půjčitel: 

Siemens Healthcare, s.r.o. 

se sídlem Praha 5, Siemensova 2715/1, PSČ: 155 00 

IČ: 04179960, DIČ: CZ04179960 

provozovna Brno - Řečkovice, Karásek 1767 /1, PSČ : 621 00 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C/243166 

zastoupená: RNDr. Blanka Chmelíková a Ing. Ivana Urbášková, v plné moci 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „půjčitel") 

 
a 

 
2. Vypůjčitel: 

Městská nemocnice v Litoměřicích 

příspěvková organizace 

se sídlem Litoměřice - Předměstí, Žitenická 2084, PSČ: 412 O I 

IČ : 00830488, DIČ: CZ00830488 

zasto upená: Ing. Radek Lončák, MBA, předseda Správní rady, výkonný ředitel 

a MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, člen Správní rady, ředitel pro zdravotní péči 

(dále jen „vypůjčitel" ) 

 

 
I. 

I.  Vypůjčitel  uzavřel ke  dni  IO. s rpna 2015 se společností  Siemens,  s.r.o. jako  půjčitelem  smlouvu  

o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka 1 ks barvícího automatu Hematck 3000 s výrobním číslem 

xxxxxxxx (dále jen „smlouva o výpůjčce"). 

2. S účinností od 1. října 2015 došlo k přeměně společnosti Siemens, s.r.o., formou rozdělení odštěpením 

sloučením, kterým došlo k přechodu veškerých práv a povinností týkajících se obchodní divize 

Healthcare společnosti Siemens, s.r.o., na společnost Siemens I-Iealthcare, s.r.o. , IČ: 04179960, se 

sídlem Siemensova 2715/ 1, Stodůlky, 155 00 Praha 5. Na Siemens Healthcare, s.r.o., přecházejí 

všechna práva a povinnosti ze smluv obchodní divize Healthcare, jejichž smluvní stranou byl doposud 

Siemens, s.r .o. 

 
 

II. 

I.  Smluvní strany se dohodly  na prodloužení  doby výpůjčky. Čl.  IV. odst.  I.  výše uvedené smlouvy o 

výpůjčce se upravuje následovně: 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 20. dubna 2020 počínaje dnem instalace. Tato smlouva 

může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran i bez uvedení důvodu, a to písemné. Výpovědní 

doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena 

výpověď smlouvy druhé smluvní straně. 

2. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny. 



 

 

 

 

 

III. 

I. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen okamžikem připojení podpisu 

posledního z účastníků. 

 

 

 

 

 
V Brně dne 20. dubna 2016 

Za  půjčitele: Za vypůjčitele: 
3 O -06- 2016

 
 

 
 

  

MĚSTSKÁ NEMOCNICE 

V LITOMĚŘICÍCH 
:?itenická 2084. 412 01 Lnoměřice Siemens Hea/thcare, s.r.o. CTl 

Siemensova 1 

155 00 Praha 5 


