
Roentgenova 2,150 30 Praha 5
Tel.: +420 257 271111
IČO: 00023884

Nemocnice Na Homolce

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE - ČÁST 2

(dále jen „vypůjčitel")
a

IČO: 00023884
Sídlem: Roentgenova 37/2,150 30 Praha 5
zastoupená: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 12087
(dále jen „půjčitel")

Adyton s.r.o.
IČO:
Sídlem:

45807051
Kateřinská 15,120 00 Praha

zastoupená: Vítězslavem Burešem, jednatelem

(dále též jednotlivě jako „smluvní strana" společně jako „smluvní strany")

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o výpůjčce - část 2, ze dne 20. 9. 2021 (dále jen 
„smlouva").

I.

1. Vzhledem ke vzniku administrativní chyby při tvorbě smlouvy, kdy bylo uvedeno nesprávné výrobní číslo 
předmětu výpůjčky, dohodly se smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. 2. Všeobecných obchodních podmínek 
Nemocnice Na Homolce, které tvoří nedílnou součást smlouvy, že čl. II odst. 2. smlouvy mění následovně:

„2. Předmětem smlouvy je bezplatná výpůjčka následujících movitých věcí:
• konzola, Kryochirurgický oblační systém (AtriCure cryolCE BOX; Typ: ACM2, SN: 50227-10) a to včetně 

příslušenství a spolu s doklady, které jsou nutné k převzetí věcí a jejich řádnému užívání (dále jen 
„předmět výpůjčky"). Předmět výpůjčky je blíže specifikován v příloze č. 1 smlouvy."

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II.
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami, nemá-li nabýt v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, účinnosti později.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě jsou určeny pro 
vypůjčitele, jeden pro půjčitele.

3. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že si tento dodatek přečetly, sjeho obsahem se 
seznámily a s tímto dodatkem zcela a bezvýhradně souhlasí.

V Praze dne V Praze dne

Adyton s.r.o.
Vítězslav Bureš 
jednatel

Datum: 2021.10.14
09:13:28 +02'00'

Datum: 2021.10.05
10:45:49+02’00'

Nemocnice Na Homolce
MUDr. Petr Polouček, MBA 
ředitel


