
P/037/17 

 
Dodatek č. 3 

 ke smlouvě o výpůjčce č. P/094/15 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník 

 
 

Smluvní strany 

Název:   ROCHE s. r. o. 
Sídlo:   Futurama Business Park Bld F, Sokolovská 685 / 136f, 186 00 Praha 8 
IČ:   49617052  
DIČ:   CZ49617052 
Obchodní rejstřík:  vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13202 
Zastoupená:   Ing. Tatianou Godarskou, Felixem Beyerlem, jednateli 
Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 2102556818/2700 

(dále jen „půjčitel“) 
 

a 

 
Název:   Masarykův onkologický ústav 
Sídlo:   Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno 
IČ:   00209805  
DIČ:   CZ00209805 
Zastoupený:   prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc., ředitelem 
 
(dále jen „vypůjčitel“) 

 
 
 

I. Předmět dodatku  
 

1. Výše uvedené smluvní strany, které dne 27. 3. 2015 uzavřely smlouvu o výpůjčce  P/094/15 
(dále jako „smlouva“), projevují vůli v předmětu smlouvy za stejných podmínek, za jakých 
byla smlouva uzavřena, pokračovat. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. IV. odst. 1. 
doby trvání smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že od 1. 1. 2017 se doba trvání smlouvy mění na dobu určitou 
do 30. 4. 2017. 

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny a uplatní se v plném rozsahu. 
 

 
 

II. Ostatní ujednání 
 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom vyhotovení. 
2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.  
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3. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a v případě,  
že bude v souladu s tímto zákonem nutné uveřejnit výše uvedenou smlouvu, smluvní strany 
souhlasí s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění 
případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
 a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění předmětné 
smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajistí vypůjčitel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku důkladně seznámily, že pochopily 
obsah všech ujednání a že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv 
omylu, na důkaz čehož připojují v závěru své podpisy.  

 
 
 
ROCHE s. r. o. – půjčitel  Masarykův onkologický ústav – vypůjčitel  

 
 
  
Datum: 1. 2. 2017 Datum: 8. 2. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 

Jméno: Ing. Tatiana Godarská  
Funkce: jednatelka  

Jméno: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. 
Funkce: ředitel 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________________  
Jméno: Felix Beyerle                                               
Funkce: jednatel   
 


