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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o nájmu č. 02/2017 uzavřené dne 26.8.2017   

 
 

I. Smluvní strany 
 

EDOMED a.s. 
sídlo: Praha 3, U Vinohradské nemocnice 3, PSČ 130 00 
IČ: 63673169 
osoba jednající za právnickou osobu: 
zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9703 
(dále jako „pronajímatel“) 
 
a   
 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště 
IČ: 276 60 915, DIČ: CZ27660915 
jednající MUDr. Petrem Sládkem, ředitelem a místopředsedou představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4420 
bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 249980999/0300 
(dále jako „nájemce“) 

 
 

 
II. 

Předmět dodatku 
 

1. Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne 26.8.2017 Smlouvu o nájmu č. 02/2017 (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je pronájem přístroje – hybridní SPECT/CT kamera. 
 

2. S ohledem na poruchu CT části přístroje, která neumožňuje užívání této části přístroje, 
se smluvní strany dohodly, že bude nadále užívána pouze část SPECT přístroje, přičemž 
dojde ke snížení nájemného, a to zpětně k datu, od kterého nemohl nájemce pronajatý 
přístroj řádně v plném rozsahu užívat.  

 
3. Smluvní strany se tedy dohodly, že na základě tohoto Dodatku č. 1 se mění ustanovení 

Smlouvy tak, že článek IV.  bod 4.1. se doplňuje o druhý odstavec následujícího znění: 
„Od 1.3.2020 se s ohledem na nemožnost užívat pronajaté zařízení v části CT, 
snižuje měsíční nájemné na částku 82.644, 63 Kč bez DPH. K této částce nájemného 
bude připočtena DPH dle aktuální zákonné sazby. Nájemné včetně DPH pak ke dni 
1.3.2020 činí 100 000 Kč měsíčně.“ 
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4.      Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 
 

 
III. 

Ostatní ujednání 
 
 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom stejnopisu. 
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
s jeho obsahem připojují své podpisy. 

 
 
V Praze dne ............ V Uherském Hradišti dne ................... 
 
 
 
 
……......………………..........……..…….. …………….....................……………………….. 
EDOMED a.s.           Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
………….. MUDr. Petr Sládek 
………….. ředitel a místopředseda představenstva 


