
číslo jednací:  

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o výpůjčce ze dne 4. 11. 2020 

1. Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové 
se sídlem: Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové 
zastoupená: prof. MUDr. Jiřím Manďákem, Ph.D., děkanem 
IČO: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

( dále jen „půjčitel") 
a 

2. Fakultní nemocnice Hradec Králové 
se sídlem: Sokolská 581,500 05 Hradec Králové 
zastoupená: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr.h.c., ředitelem 
IČO: 00179906 
DIČ: CZ00l 79906 

( dále jen „vypůjčitel") 

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou dne 4. 11. 2020 uzavřely smlouvu o výpůjčce 
(dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je bezplatné užívání přístrojů: Webkamera 
Trust TYRO inventární číslo    a Webkamera Trust TYRO inventární 
číslo    , a to pro potřeby pracoviště vypůjčitele - Chirurgická klinika. 

2. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na odstranění nepřesnosti 
uvedené ve smlouvě. Administrativním pochybením bylo ve smlouvě uvedeno u 
Webkamery Trnst TYRO - invenární čílo , výrobní číslo , ačkoliv 
skutečné výrobní číslo bylo . Smluvní strany se tak dohodly na změně 
smlouvy tak, že její článek I. (Předmět smlouvy) nově zní: 

„ Půjčitel přenechává na základě této smlouvy bezplatně k užívání vypi:(ičiteli, a to pro 
pracoviště Chirurgická klinik(l, tyto přístroje: 

Název: 
Inv. číslo: 
Výrobní číslo: 
Cena poř.: 
Rok poř.: 

Webk(lmem Trust TYRO 
   

 
1.373,38 Kč 
2020 

Název: Webk(lmem Trust TYRO 
Jnv. číslo:    
Výrobní číslo:  
Cena poř.: 1.373,38 Kč 
Rok poř.: 2020 

(dále jen „pl'edmět výplíjčky ")" 

3. Zbývající ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 



4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž půjčitel i vypůjčitel obdrží 
po jednom. 

6. Půjčitel i vypůjčitel prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svodnou, 
vážnou a úplnou vůli, prostou omylů, a že tento dodatek neuzavírají v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci 
půjčitele i vypůjčitele své podpisy. 

V Hradci Králové dne: 2 5 01 2021 

za půjčitele 
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. 

2 9.- 01. 2021 




