
Smluvní strany: 

DODATEKČ. 2 
KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI 

č. 1/2016 
č. B. Braun 1602032 

B. Braun Medical s.r.o. 
právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 17893 
se sídlem: V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 
IČ: 48586285 
DIČ: CZ48586285 
zastoupena: , na základě plné moci 

(dále jen „B. Braun") 

a 

Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola - režim existence podle zákona č. 111 / 1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 51 1/8, 771 47 O lomouc 
Lékařská fakulta, Hněvotínská 976/3, 779 00 Olomouc 
IČ: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
zastoupena: prof. MUDr. Josefem Zadražilem, CSc., děkanem 

(dále „LF UP") 

Preambule 
Smluvní strany uzavřely dne 1. 5. 2016 Smlouvu o spolupráci v oblasti vzdělávání ve 

zdravotnictví v lékařských i nelékařských oborech a student:l1 LF UP, která byla následně rozšířena 
a upřesněna Dodatkem č. 1 ze dne 3. 9. 2019. 

Vzhledem k tomu, že smluvní strany mají v úmyslu ve spolupráci pokračovat a je nutné 
blíže upřesnit spolupráci smluvních stran v následujícím akademickém roce, dospěly k vzájemné a 
úplné shodě v níže uvedených skutečnostech a rozhodly se uzavřít další dodatek k výše uvedené 
smlouvě (dále jen „dodatek"): 

1. Předmět dodatku 
1.1 Předmětem tohoto dodatku je úprava podrobností k organizaci bloku v předmětu „Akutní 

stavy v medicíně". 
1.2 Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ze dne 3. 9. 2019 se pro akademický rok 2020/2021 mění 

následovně: 

Data pořádání: 
Počty studentů (celkem 221 studentů 6. ročníku za akademický rok 2020/2021): 

1. 10. 2020 12:45 -17:00 hod - 37 studentů VL 

29. 10.2020 12:45 -17:00 hod - 48 studentů GM 



20. 1. 2021 
21. 1. 2021 

10.3. 2021 
11. 3. 2021 

12:45 - 17:00 hod - 68 studentů GM (bude rozděleno do 2 skupin) 
07:45 - 12:00 hod 

12:45 - 17:00 hod - 68 studentů VL (bude rozděleno do 2 skupin) 
07:45 - 12:00 

2. Závěrečná ujednání 
2.1 V ostatním zůstávají Smlouva o spolupráci a Dodatek č. 1 nezměněny. 

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle následujícího odstavce. 

2.3 Smluvní strany berou na vědomí povinnost uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy zajistí LF UP. 

2.4 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními zák. č. 89 /2012 Sb„ občanský 
zákoník. 

2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

2.6 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem, který je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, souhlasí, a na důkaz toho, že není uzavírána za nápadně 
nevýhodných podmínek, ji stvrzují vlastnoručními podpisy. 

V Praze dne - 3 -09- zozo 

na základě plné moci 
B. Braun Medical s.r.o. 

V Olomouci dne 1 5 -09- 1020 

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. 
děkan 

Univerzita Palackého v O lomouci 
Lékařská fakulta 
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