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Smluvní strany 

 

  O2 Czech Republic a. s. 

Za Brumlovkou 266/2 

140 22 Praha 4 - Michle 

IČO: 60193336 

DIČ: CZ60193336 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 

zastoupená: 

      

       

(dále jen „Prodávající“) 

     

 (dále také jen „smluvní strany“) 

 

 

Nemocnice Na Homolce 

Roentgenova 37/2 

150 30 Praha 5 

IČO: 00023884 

DIČ: CZ00023884 

zastoupená: 

MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem 

 

(dále jen „Kupující“)  

 

uzavírají v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

DODATEK č. 1 

ke Kupní smlouvě na veřejnou zakázku s názvem „Obnova telefonní ústředny“ ev.č. VVZ Z 2019-040486, 

č.j. 256/VZ/2019-OVZ  

 (dále jen „Dodatek“) 

 

Smluvní strany uzavřely dne 9.3.2020 Kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků 

výběrového řízení v rámci veřejné zakázky s názvem  „Obnova telefonní ústředny“, uveřejněného dne 

12.11.2019 v Tender Areně pod ID.: VZ0081019, evidenční číslo VVZ Z 2019-040486, č.j. 256/VZ/2019-

OVZ, v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného v Dodatku na straně 

Prodávajícího. 

Smluvní strany uzavírají k výše uvedené Kupní smlouvě tento Dodatek, kterým si přejí upravit svá práva a 

povinnosti. 

 

I. 

Kupující je státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České 

republiky, zřízená rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, čj.: OP-054.25.11.90, ve znění 

změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod čj.: MZDR 58228/2017-2/OPŘ ze dne 

11. 12. 2017. 

Prodávající je obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

v odd. B, vl. 2322. 



 

II. 

 

  

Prodávající v souladu s ustanovením čl. VII. 15 Smlouvy specifikované výše, informoval dne 20. 3. 2020 

Kupujícího, že v souvislosti s vypuknutím pandemie Koronaviru a následnými opatřeními vlády České 

republiky a ostatních zemí, z nichž Prodávající části dodávky objednává, není Prodávající schopen dodržet 

své povinnosti vyplývající z výše uvedené kupní smlouvy, zejména pak zahájit dodávky bezprostředně po 

uzavření kupní smlouvy a nabytí její účinnosti a dokončit realizaci dodávky ve lhůtě do 90 pracovních dní 

od nabytí účinnosti kupní smlouvy tak, jak Kupující dle zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem 

„Obnova telefonní ústředny“, uveřejněné dne 12. 11. 2019 v elektronickém systému Tender arena pod ID 

VZ0081019, evidenční číslo VVZ Z2019-040486, č.j. 256/VZ/2019-OVZ (dále jen „veřejná zakázka“), 

předpokládal. 

 

III. 

 

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek, jehož předmětem je změna čl. III. odst. 1 Smlouvy, kdy původní 

znění:  

 „Prodávající se zavazuje zahájit realizaci dodávky bezprostředně po uzavření smlouvy a její účinnosti, a 

to v pracovní době kupujícího od 07:00 do 15:00 hod (dále jen „pracovní doba kupujícího“). Připadne-li 

konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek prodávající dodá zboží kupujícímu následující pracovní den do 

9:00 hod.“ 

se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění: 

„Prodávající se zavazuje zahájit realizaci dodávky nejpozději do 30 pracovních dnů od uzavření smlouvy 

a její účinnosti, a to v pracovní době kupujícího od 07:00 do 15:00 hod (dále jen „pracovní doba 

kupujícího“). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek prodávající dodá zboží kupujícímu 

následující pracovní den do 9:00 hod.“ 

 

IV. 

Kupující a Prodávající pro vyloučení pochybností prohlašují, že požadovaný termín realizace dodávky 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončení dodávky včetně instalace a školení) je 120 pracovních 

dní od účinnosti Kupní smlouvy. 

 

 

V. 

Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží Kupující a jeden 

stejnopis obdrží Prodávající. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění tohoto 

dodatku v souladu se zákonem o registru smluv zajistí Kupující. 

Ostatní stanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění. 

 

 

 



 

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů,  

pravé a svobodné vůle, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň,  

že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jeho uzavření a plnění. 

 

 V Praze, dne 1.4.2020 V Praze, dne       

 za O2 Czech Republic a.s. MUDr. Petr Polouček, MBA 

   ředitel Nemocnice Na Homolce 

 Daniel Rešl        

 Na základě pověření         
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