
Dodatek č.1 
ke Kupní smlouvě č. VZ/2019/3/01-KS ze dne 15.8.2019 

Smluvní strany: 

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace 
jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278 
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín 
IČ: 62182137 
DIČ: CZ62182137 

(dále jen ,,Kupujícl'') 
a 

Medsol s.r.o. 
jejímž jménem jedná pan Mgr. Michal Baroš, MBA, jednatel 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188143 
Sídlo: Praha 6 - Vokovice, Lužná 591/4, PSČ 160 00 
IČ: 24201596 
DIČ: CZ24201596 

( dále jen ,,Prodávajicl") 

uzavřely dne 15.8.2019 Kupní smlouvu č. VZ/2019/3/01-KS (dále jen „Smlouva"). Smluvní 
strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě: 

I. 
1. Tento dodatek se uzavírá na základě ustanovení §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
v době uzavření Smlouvy předvídat a které vyvolaly potřebu změny Smlouvy tímto 
dodatkem, spočívají v následcích epidemie nemoci COVID-19, projevujících se zejména 
narušenými dodavatelskými řetězci, výpadky dodávek jednotlivých komponent i problémy 
s logistikou, v důsledku čehož dochází k podstatnému omezení kapacity výrobní linky u 
výrobce zboží uvedeného ve Smlouvě. Z tohoto důvodu prodávající neobdržel včas zboží 
uvedené ve Smlouvě, které mělo být původně dodáno nejpozději do dne 20.4.2022. Uvedené 
skutečnosti vyplývají ze žádosti prodávajícího o posunutí dodací lhůty ze dne 13.4.2022 a 
z vyjádření společnosti Stryker EMBA Supply Chain Services B.V. jednající za výrobce zboží 
uvedeného ve Smlouvě datovaného dnem 17.3.2022, přičemž oba tyto dokumenty jsou 
přílohou tohoto dodatku. 

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci a na základě žádosti 
prodávajícího se smluvní strany dohodly tak, že termín dodání třetí dílčí dodávky zboží (4 
kusů defibrilátorů) kupujícímu podle Smlouvy sjednaný v článku IV., odstavci 2 Smlouvy se 
posunuje o 45 dnů oproti původně sjednanému nejzazšímu termínu 20.4.2022. 



II. 
1. V ostatním se Smlouva nemění. 

2. Tento dodatek ke Smlouvě byl sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich. 

Ve Zlíně dne ...... ........... . 

JUDr. 
Josef 

Digitálně 

podepsal JUDr. 
Josef Valenta 
Datum: 

V I 2022.04.25 
a enta 14:02:23 +02·00· 

Kupující 
Zdravotnická záchranná služba 
Zlínského kraje, přísp. organizace 
JUDr. JosefValenta 
ředitel 

V Praze dne ......................... . 

Dlgltálnt podepsal MICHAL 

MICHAL BAROŠ ~~~.~,2022.o<1.2m11,16 

Prodávající 
Medsol s.r.o. 

+02'00' 

Mgr. Michal Baroš, MBA 
jednatel 


