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Dodatek č. 1 

 

SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ 

OBCHODNÍHO ZVÝHODNĚNÍ 

uzavřené dne 19. 01. 2018 

I. 

Smluvní strany 

1.Odběratel:       Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví 

bez zákonné povinnosti zápisu do Obchodního rejstříku 

sídlo:   Pekařská 664/53, 656 91 Brno 

jednající:    Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel 

IČ:        00159816 

DIČ:   CZ00159816 

bank. spojení:    Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město  

č. účtu:   71138621/0710 

a  

2. Dodavatel:      Performa Medical, s.r.o. 

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232922 

 

sídlo:   Pražská 126, 256 01 Benešov   

jednající:   Ing. Tomáš Bartoň, jednatel  

IČ:     03524124 

DIČ:       CZ03524124 

bank. spojení:   XXXXX 

č. účtu:    XXXXX 

II. 

Předmět 

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. IV odst. 11 Smlouvy o poskytování obchodního 

zvýhodnění, číslo smlouvy odběratel B/2018/005, uzavřené dne 19. 01. 2018 (dále jen „smlouva“) 

na následujících změnách smlouvy: 

Čl. IV odst. 12 smlouvy změní na toto nově znění: 

„12. Smluvní strany pověřily jednáním v rámci plnění předmětu této smlouvy tyto kontaktní osoby 

(osobní údaje):     

 Za dodavatele Za odběratele 

Jméno, příjmení XXXXX XXXXX 
Funkce XXXXX XXXXX 
Telefon XXXXX XXXXX 
Email XXXXX XXXXX 

Změny všech oprávněných a kontaktních osob jakožto adres uvedených v tomto odstavci je 

možné provést oznámením zaslaným emailem nebo doporučeným dopisem adresovaným 

kontaktní osobě do sídla druhé smluvní strany. V oznámení musí být řádně identifikována nová 

kontaktní osoba a termín účinnosti změny.“ 

III. 

Závěrečná ustanovení 
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1. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II tohoto dodatku, zůstávají 

tímto dodatkem nedotčena. 

2. Odběratel je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek zveřejnit v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a to prostřednictvím 

„návazného záznamu“ k původní smlouvě. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých 

informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto 

smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy a dodatku, a to v rozsahu požadovaném 

uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje 

provést odběratel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku. 

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy a je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností 

originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují 

své vlastnoruční podpisy 

V Praze dne ...............................                                     V Brně dne 23.10.2020 

Za dodavatele:                                                                 Za odběratele: 

...........................................................                              ........................................................... 

Ing. Tomáš Bartoň     Ing. Vlastimil Vajdák 

jednatel       ředitel 

Performa Medical, s.r.o.          Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 


