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                                                                                                                  Čj.  
 

 
DODATEK Č. 1 

KE KUPNÍ SMLOUVĚ NA DODÁVKU STRAVENEK  
ZE DNE 7.2.2017 

 
 
 

1. Up Česká republika s.r.o.   
 se sídlem:  Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 
 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35300 
      IČO:  62913671  
      DIČ:  CZ62913671  
      Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., č.ú.:59942/0800  

Zastoupená:   Stéphanem Nicoletti, jednatelem 
  

 dále jen „prodávající“ 
 
        a 

 
2.  Psychiatrická nemocnice Bohnice 
 se sídlem:  Praha 8 – Bohnice, Ústavní 91/7, PSČ: 181 02  
      IČO:  000 64 220 
      DIČ:   CZ00064220 
 Bankovní spojení:  Česká národní banka, č.ú. 16434081/0710   

zastoupená:        MUDr. Martinem Hollým, MBA, ředitelem  
 

dále jen „kupující“ 
 
(prodávající a kupující společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní 
strana“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě na 
dodávku stravenek ze dne 7.2.2017 (dále jen „Dodatek“): 

1. Preambule 

1.1 Smluvní strany tímto konstatují, že dne 7.2.2017 uzavřely Kupní smlouvu na dodávku 
stravenek (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany si přejí změnit předmět koupě sjednaný v článku 1 Smlouvy. 

2. Předmět Dodatku 

 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem zůstávají nedotčená.  

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom.  

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
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zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Zaslání Dodatku 
správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje kupující. 

3.4 Článek 2.1 tohoto Dodatku je předmětem obchodního tajemství prodávajícího. 
Kupující se zavazuje o jeho obsahu zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit ho třetím 
osobám. Při zveřejnění v registru smluv dle ZRS se kupující zavazuje znečitelnit článek 
2.1 tohoto Dodatku a před zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv předložit 
prodávajícímu znění v němž bude předložen správci registru smluv ke zveřejnění (tj. 
se znečitelněnými údaji představujícími obchodní tajemství prodávajícího). Současně 
se kupující zavazuje informovat prodávajícího o datu zveřejnění tohoto Dodatku 
v registru smluv. 

 
 
 
    V Praze dne ________ 2018    V Praze dne __________ 2018 
 
 
  Psychiatrická nemocnice Bohnice  UP Česká republika s.r.o. 
   
 
 
 
 
  ______________________    ______________________ 
    MUDr. Martin Holý, MBA, ředitel   Stéphane Nicoletti, jednatel 
  
      
 


