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DODATEK (‘3. 1
ke smlouvé 0 prevodu majetkovych prév k uiitnému vzoru

ze dne 4. 10. 2021
uzavf‘eny dle § 1901 zék. 0. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, v platném znéni

Dr. Stanék, spol. s.r.0.

se sidlem: Karoliny Svétlé‘ 110 00 Praha 1, staré Mésto

zast.: PharmDr. Martincm Stafikcm, jednatelcm

1C: 25118048
reg. v OR: u MS v Praze, oddil C, vloika 51199

(déle jen ,,DS“)

Fakultni nemocnice Hradec Krélové

so sidlcm: Sokolské 581, 500 05 Hradcc Krélove’ — Novy Hradcc Krélové

zast.: prof. MUDr. Vladimirem Paliékou, CSc., dr. h. 0., reditelem

IC: 00179906
(délejen ,,FN HK")

(spoleéné déle jcn ,,sm1uvni strany“ (:1 jednotlivé téi ,,smluvni strana“)

1. Smluvni strany shodné prohlaéuji, Ze mczi scbou dne 4. 10. 2021, a to s uéinnosti ke dni 14.

10. 2021, uzavrely smlouvu o prevodu majetkovych prév k uiitnému vzoru (déle jen

,,smlouva"), jejimi predmétem je bezuplatny pfevod éésti majetkovych prév a prihlaéovacich

prév 2 DS na FN HK tykajicich se uiitnych vzorfi 6. 34241 ,,Potravina pro zvléétni lékarské

1’16e uréené pro pacienty trpici obtiZemi s polykém’m - dysfagii“ a 6. 33712 ,,PotraVina pro

zvléStni lékafské 1'15:e uréené pro nemocné trpici dysfagii“.

2. Smluvni strany sjednaly, 26 61. II odst. 3 smlouvy se méni a nové zni takto:

3. Pfivoa’ci technického feiem' 'sou:

3. Zbyvajici ustanoveni smlouvy zfistévaji beze zmény. »

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro kaidou smluvni stranu.



5. Tento dodatck nabyvé platnosti dncm jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a uéinnosti

dnem jeho uvefejném' V registru smluv ve smyslu zékona é. 340/2015 Sb.

6. Smluvni strany prohlaéuji, Ze tento dodatek vyjadfujc jejich pravou, fiplnou, svobodnou a

Véinou Vfili, prostou omylfi. Na dfikaz Shora uvedeného pfipojuji oprévnéni zéstupci

smluvnich stran své podpisy.

Za FN HK:

VHradci Krélové

d“: 02w f- 292;

feditel

Fakultni nemocnice Hradec Kréllové

ynkuimi nemocnlce Hradec Kralové

Feditelstvi

SokoIské 581

:39?- 05 Hradec Krélové — Novy Hradec Krébué

iC 00179906, tel. 4905833380

Za DS:

V Praze

dne: AC: - 5" ‘lOZ’Z

PharmDr. Martin Stanék

j ednatel

Dr. Stanék s.r.0.

Dr. Stanék spol. S no.
Karoliny Svétlé 1015/11

110 00 Praha 1 - Staré Mésto
DIC: (225118048


