
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování recepčních služeb ze dne 28.12. 2017 

(dále jen jako „Smlouva“) 

 

uzavřený mezi 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., IČ: 272 53 236, se sídlem Máchova 400, 256 01 

Benešov, zastoupená MUDr. Romanem Mrvou, předsedou představenstva a ředitelem 

dále jen jako „Objednatel“ 

a 

J&T Česká republika s. r. o., IČ: 247 64 116, se sídlem Pelhřimovská 301/8, Praha – Michle, PSČ 140 

00, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

172399, zastoupená panem Janem Zemanem, jednatelem 

dále jen jako  „Dodavatel“ 

 

 Objednatel a Dodavatel dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě též „Smluvní strana“ 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany spolu dne 28.12.1017 uzavřely Smlouvu o poskytování recepčních služeb, 

jejímž předmětem je zabezpečování režimu vstupu a vjezdu do objektu dle požadavku 

Objednatele včetně oprávněnosti pohybu cizích osob po objektu a další činnosti související 

v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo. 

 

Článek 2 

Smluvní strany se dohodly, že se výše uvedená Smlouva mění následovně: 

 

--- 

 

Za text článku 4.2 se doplňuje text následujícího znění: 

 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že služby v rozsahu této smlouvy budou poskytovány i nadále 

v období od října 2018 do konce prosince 2018. 

 

 

 



--- 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem 

podpisu oběma Smluvními stranami a stává se její nedílnou součástí. 

 

2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě byl sepsán ve dvou vyhotovení, z nichž každé má platnost 

originálu. Každá Smluvní strana obdrží po podpisu jedno vyhotovení. 

 

3. Smluvní strany společně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán dle jejich pravé, 

svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této 

skutečnosti připojují pod text tohoto Dodatku č. 1 svůj vlastnoruční podpis. 

 

 

V Praze dne      V Praze dne 

Za Objednatele      Za Zhotovitele 

 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov   J&T Česká republika s. r. o. 

 

 

 

 

__________________________________  _____________________________ 

MUDr. Roman Mrva     Jan Zeman, jednatel 

předseda představenstva a ředitel 

 


