
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 18.7.2014

DiaSorin Czech s.r.o.
se sídlem: K Hájům 2606/2b, PSČ 155 00 Praha 5 -  Stodůlky 
zastoupená: RNDr. Milan Šrot, prokurista společnosti 
[Č: 28497481 DIČ: CZ28497481 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 145925 
(dále jen ,,půjčitelu)

a

Fakultní nemocnice v Motole
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 -  Motol
zastoupená: JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA, ředitelem
rč: 00064203, DIČ: CZ00064203
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen ,,vypůjčitel“)

Obě smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost a po vzájemném projednání a 
shodě uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce imunochemickcho analyzátoru 
Liaison XL,  k bezplatnému 
užívání.

I .

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby výpůjčky o další dobu 6ti měsíců počínaje 
dnem 18.1.2015.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží jedno paré.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

od 18.1.2015.

V Praze dne ^  Z /

za půjči tele
DiaSoiff, C icch  s.r.o,

• : v í  t



Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 18,7.2014 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.12.2014

DiaSorin Czcch s.r.n.
se sídlem: K Hájům 2606/2b, PSČ 155 00 Praha 5 -  Stodůlky 
zastoupená: RNDr. Milan Šrot, prokurista společnosti 
IČ: 28497481 DIČ: CZ28497481 
bankovní spojeni: 
číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 145925 
(dále jen „půjčitel4*)

a

Fakultní nemocnice v Motole
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 -  Motol
zastoupená: JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA, ředitelem
IČ: 00064203, DIČ: CZ00064203
bankovní spojení:
číslo účtu: 
(dále jen ,,vypůjčitel“)

Obě smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost a po vzájemném projednání a 
shodě uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce imunochemického analyzátoru 
Liaison XL, k bezplatnému 
užívání.

I.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby výpůjčky o další dobu 6ti měsíců počínaje 
dnem 18.7.2015.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 byl vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží jedno paré.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

od 18.7.2015.

V Praze dne ú ú .  . J-Cs-

za půjčitele OřaSonn Úzech s.r.o.

K Hájům 2606/2b 
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Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 18.7.2014

DiaSorin Czech s.r.o.
se sídlem: K Hájům 2606/2b, PSČ 155 00 Praha 5 -  Stodůlky 
zastoupená: RNDr. Milan Šrot. prokurista společnosti 
IČ: 28497481 DIČ: CZ28497481 
bankovní spojen
číslo účt
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 145925 
(dále jen ,,půjčitel“)

a

Fakultní nemocnice v Motole
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 -  Motol
zastoupená: JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA, ředitelem
IČ: 00064203, DIČ: CZ00064203
bankovní spojení
číslo účtu:
(dále jen ,,vypůjčitel“)

Obě smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost a po vzájemném projednání a 
shodě uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o v mického analyzátoru 
Liaison XL,  k bezplatnému 
užívání.

I .

Smluvní strany se dohodly na změně umístění zařízení. Nově bude zařízení umístěno na 
pracovišti: Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol za účelem laboratorní 
diagnostiky.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 3 byl vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží jedno pare.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

od 3.11.2015.



Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 18.7.2014 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.12.2014, dodatku č. 2 ze dne 21.5.2015 a dodatku č. 3 ze

dne 3.11.2015

DiaSorin Czech s.r.o.
se sídlem: K Hájům 2606/2b, PSČ 155 00 Praha 5 -  Stodůlky 
zastoupená: RNDr. Milan Šrot, prokurista společnosti 
IČ: 28497481 DIČ: CZ28497481 
bankovní
číslo účtu
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 145925 
(dále jen ,,půjčitel“)

a

Fakultní nemocnice v Motole
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 -  Motol
zastoupená: JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA, ředitelem
IČ: 00064203, DI
bankovní spojení:
číslo účtu
(dále jen ,,vypůjčitel“)

Obě smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost a po vzájemném projednání a 
shodě uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce imunochemického analyzátoru 
Liaison XL  k bezplatnému 
užívám.

I.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby výpůjčky o další dobu 24 měsíců počínaje 
dnem 18.1.2016.

II.

1. Ostatní ujednám smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 4 byl vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží jedno paré.
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti


