
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví 

Se sídlem: Palackého náměstí 4,128 01 Praha 2 

IČO: 000 24 341

Právně jednající: doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., ministr zdravotnictví 

(dále jen „Půjčitel") 

a

Ústecký kraj

Se sídlem: Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 70892156

Právně jednající: Ing. Jan Schiller, hejtman

Bankovní spojení: 882733379/0800, Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „Vypůjčitel")

ČI. 1
Preambule

1) Půjčitel a Vypůjčitel prohlašují, že dne 23.11. 2020 uzavřeli spolu smlouvu o výpůjčce 
ev. č. Půjčitele 1336/20 (dále jen „Smlouva"), na základě které Půjčitel přenechal na 
dobu do 31. 1. 2021 Vypůjčiteli do bezplatného užívání za účelem boje s epidemií 
COVID 19 9 ks přístroje pro umělou plicní ventilaci typ ZOLL EMV 731+ včetně 
příslušenství. Smlouva byla dne 24.11. 2020 zveřejněna v registru smluv.

2) S ohledem na nutnou potřebu Vypůjčitele prodloužit dobu výpůjčky do 30. 4. 2021 
dohodly se výše uvedené smluvní strany ve smyslu čl. 5 odst. 4 Smlouvy na její změně 
tak, jak uvedeno dále v tomto dodatku č. 1.

Čl. 2
Změna Smlouvy

1) Smluvní strany se dohodly, že mění datum 31.1. 2021 v čl. 2 odst. 1 smlouvy tak, že jej 
nahrazují datem 30. 4. 2021. Změněný čl. 2 odst. 1 smlouvy nově zní:
„Půjčitel ode dne nabytí účinnosti této smlouvy přenechává k bezplatnému užívání 
Předmět výpůjčky v počtu 9 ks Vypůjčiteli na dobu do 30. 4. 2021 (dále také jako „Doba
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výpůjčky"). VypůjčíteI se zavazuje, že Předmět výpůjčky bude užívat v souladu s touto
smlouvou."

2) Jiná ujednání Smlouvy strany nemění.

ČI. 3
Závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany v takovém případě svým podpisem vyslovují souhlas s tím, aby dodatek
byl zveřejněn Půjčitelem v registru smluv.

2) Změny a doplňky Smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami na jedné listině.

3) Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní
strana.

4) Obě smluvní strany shodně 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 či za nápadně nevýhodných podmínek.

Za Půjčitele: Za Vypůjčitele:

V Praze dne ^ g 2^1 V Ústí nad Labem dne 1 5. 01. 2021

v

Česká republi  isterstvo zdravotnictví

doc.   1 Blatný, Ph.D.

ministr zdravotnictví

Ing. Jan Schiller

hejtman
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