
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
 
Fakultní nemocnice Olomouc 
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra 
zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 
se sídlem:  I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 
IČ:   00098892 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu:  36334811/0710 
Zastoupená:  prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 
na straně jedné jako „kupující“ 
 
a 
 
Hoyer Praha s.r.o. 
se sídlem:  Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3 
IČ:   604 91 582  
DIČ:   CZ60491582 
Zastoupená:  lng. Martinem Kalošem, jednatelem, Ing. Soňou Hamšíkovou, jednatelkou  
Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27696 
na straně druhé jako „prodávající“ 
 
tento 

 
 
 

Dodatek č. 1 
ke Kupní smlouvě ze dne 20.9.2022 (dále jen „dodatek“) 

 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení podle z. č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění, s názvem „Operační, zákroková a vyšetřovací svítidla II., 
část III. Stropní samostatná operační svítidla“, interní evidenční číslo VZ-2022-000371, 
smluvní strany uzavřely dne 20.9.2022 kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), kdy předmětem 
této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 7 ks stropních samostatných 
operačních svítidel se širokým osvitem, značky Rimsa, model UNICA 520, splňující podmínky 
stanovené kupujícím uvedené v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „předmět plnění“), jak je blíže 
specifikováno v čl. II. smlouvy. 

 



 

II. 
Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. X. odst. 4. smlouvy dohodly, že předmětem tohoto 

dodatku je změna termínu pro předání a uvedení předmětu plnění do provozu, jak je uvedeno v      
čl. III. odst. 2 smlouvy, a to z okolností nově vyvstalých nutných technických a provozních úprav 
místa plnění z důvodů na straně kupujícího.  
Nově čl. III. odst. 2 smlouvy zní následovně: 
 
„Prodávající je povinen předat předmět plnění kupujícímu, uvést předmět plnění do provozu, 
předat veškeré doklady k předmětu plnění vč. doložení dodacího listu, a dále provést zaškolení, 
resp. instruktáž k celému předmětu plnění, a to v termínu do 14 dnů ode dne učinění každé 
jednotlivé výzvy kupujícím. V každé jednotlivé výzvě kupujícího bude kupujícím specifikováno 
konkrétní místo plnění, tj. konkrétní porodní sál. Každá jednotlivá výzva bude kupujícím učiněna na 
email prodávajícího projekty@hoyer.cz “ 

 
 

 III. 
Závěrečná ustanovení 
 

1. V ostatních částech se smlouva nemění a zůstává v platnosti. 
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu oběma   

smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních 

stran. 
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho 

zněním připojují své podpisy. 
 

 
V Olomouci dne:       V Praze dne:  
 
 
 
 
……………………………………………..…..    ………………………………………….     
za kupujícího  za prodávajícího  
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.,  Ing. Soňa Hamšíková 
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc     Hoyer Praha s. r. o. 
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