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SMLOUVA O KOUPI ZÁVODU 

Krajská zdravotní, a.s. 
IČO: 25488627 
se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, PSČ 400 11 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1550 
zastoupená Ing. Jiřím Novákem, předsedou představenstva 
  Mgr. Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva 

na straně jedné jako „Kupující“ 

a 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 
IČO: 06199518 
se sídlem v Litoměřicích, Žitenická 2084, Předměstí, PSČ 412 01 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2641 
zastoupená xxxxxxxx 

na straně druhé jako „Prodávající“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o koupi závodu (dále jen „Smlouva“) podle 
ustanovení § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Kupující je obchodní společností, jejímž jediným akcionářem je Ústecký kraj a jejímž hlavním 
účelem je poskytování zdravotních služeb zejména obyvatelům Ústeckého kraje. 

2. Prodávající je obchodní společností, jejímž jediným akcionářem je město Litoměřice a jejímž 
hlavním účelem je poskytování zdravotních služeb zejména obyvatelům Litoměřicka. 

3. Předmětem převodu dle této Smlouvy je obchodní závod Prodávajícího, tj. obchodní závod 
Nemocnice Litoměřice, a.s. jakožto organizovaný soubor jmění, který Prodávající vytvořil a který 
z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti (podnikání) a který je jeho výlučným vlastnictvím (to 
vše dále jen „Závod“). Závod slouží zejména k poskytování zdravotních služeb v rámci litoměřické 
nemocnice a k související doplňkové činnosti. Z důvodu právní jistoty Prodávající a Kupující 
výslovně sjednávají, že součástí Závodu nejsou věci, práva a pohledávky sloužící výlučně k zajištění 
fungování Prodávajícího po účinnosti této Smlouvy, zejména smlouvy o výkonu funkce uzavřené 
s členy orgánů Prodávajícího, smlouva řešící zpracování a podání daňového přiznání k dani 
z příjmu právnických osob nebo smlouva o právní pomoci. 

4. Kupující a jeho akcionář provedli před uzavřením této Smlouvy prostřednictvím společnosti AGIS 
účetnictví a daně, a.s., IČ: 25008340, na základě poskytnutých podkladů, jak jsou vymezeny 
v Příloze č. 10 této Smlouvy, právní, technickou, daňovou, personální a ekonomickou prověrku 
Závodu (dále jen „Prověrka“). 
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II. 
Předmět smlouvy 

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Závod a umožní mu nabýt 
vlastnické právo k Závodu, a Kupující se zavazuje, že Závod převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní 
cenu ve výši a způsobem dle čl. III této Smlouvy. 

2. Závod tvoří zejména: 
a. věci movité (stav k XX. XX. XXXX dle Přílohy č. 1 této Smlouvy), 
b. finanční majetek (stav k XX. XX. XXXX dle Přílohy č. 2 této Smlouvy), 
c. pohledávky (stav k XX. XX. XXXX dle Přílohy č. 3 této Smlouvy), 
d. dluhy (stav k XX. XX. XXXX dle Přílohy č. 4 této Smlouvy), 
e. platné smlouvy uzavřené Prodávajícím (stav k XX. XX. XXXX dle Přílohy č. 5 této Smlouvy), 
f. seznam zaměstnanců (stav k XX. XX. XXXX dle Přílohy č. 6 této Smlouvy), 
g. seznam soudních sporů, jejichž účastníkem je Prodávající (stav k XX. XX. XXXX dle Přílohy č. 7 

této Smlouvy). 
3. Aktualizovaný stav součástí Závodu ke dni předání Závodu dle této Smlouvy bude uveden v zápise 

sepsaném podle ustanovení § 2179 občanského zákoníku a čl. V této Smlouvy. 
4. Koupí Závodu nabývá Kupující za podmínek této Smlouvy vše, co k Závodu jako celku náleží. 

III. 
Kupní cena a její úhrada 

1. Kupní cena za Závod činí 119.700.000,00 Kč (slovy: jedno sto devatenáct milionů sedm set tisíc 
korun českých). 

2. Kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 3461-53/2020 ze dne 17. 4. 2020, který byl 
zpracován znaleckým ústavem Grant Thornton Valuations, a.s. (Příloha č. 8 této Smlouvy). 
Ustanovení § 2176 občanského zákoníku se na tuto Smlouvu neaplikuje, a to ani analogicky. 

3. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na účet 
Prodávajícího č. XXXXXXXX vedený u xxxxxxxx, a to do 30 dnů od účinnosti této Smlouvy; smluvní 
strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že účet Prodávajícího uvedený v tomto čl. III odst. 3 
Smlouvy a uhrazená kupní cena netvoří součást Závodu a nejsou převáděny na Kupujícího. 

IV. 
Převod vlastnictví 

Vlastnictví k věcem, právům a majetkovým hodnotám převáděným touto Smlouvou, tedy 
k Závodu jako celku, nabude Kupující okamžikem splnění podmínky dle čl. X odst. 3 Smlouvy. 

V. 
Předání a převzetí Závodu 

1. Do 5 měsíců od účinnosti převodu vlastnictví k Závodu dle čl. IV této Smlouvy bude provedeno 
postupné předávání a přebírání všech součástí Závodu. Současně s předáváním majetku bude 
Prodávajícím Kupujícímu předána veškerá účetní, právní a technická dokumentace vztahující se 
k Závodu a jeho provozu; vylučují-li právní předpisy nebo povaha dané části dokumentace její 
předání Kupujícímu, poskytne Prodávající Kupujícímu její kopii nebo jiným přiměřeným způsobem 
umožní Kupujícímu se s ní seznámit. 

2. Do 30 dnů od účinnosti převodu vlastnictví k Závodu dle čl. IV této Smlouvy bude Kupujícímu 
vystaveno potvrzení, že Kupující na místě Prodávajícího vstupuje ve věcech spojených 
s převáděným Závodem do všech práv a povinností v rámci veškerých řízení (soudních, správních 
apod.), u nichž tak stanoví právní předpisy. 
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3. O předání a převzetí Závodu a jeho jednotlivých částí se sepíše zápis, ve kterém Prodávající a 
Kupující uvedou výčet všeho, co Závod zahrnuje, jakož i výčet všeho, co chybí, ač to podle této 
Smlouvy nebo účetních záznamů Závod spoluvytváří.  

4. Zápis o předání a převzetí Závodu bude sepsán nejpozději do 5 měsíců od účinnosti převodu 
vlastnictví k Závodu dle čl. IV této Smlouvy. 

5. Zápis o předání a převzetí Závodu se jeho podpisem Prodávajícím a Kupujícím stane Přílohou č. 9 
této Smlouvy. Prodávající a Kupující se dohodli, že jsou-li v rozporu některé údaje uvedené 
v Přílohách č. 1 – 7 této Smlouvy s Přílohou č. 9 této Smlouvy, nahrazuje Příloha č. 9 této Smlouvy 
Přílohy č. 1 – 7 této Smlouvy v rozsahu, v jakém jsou v rozporu. Vadou Závodu nejsou změny ve 
stavu věcí tvořících součást Závodu, ke kterým došlo v mezidobí od stavu zachyceného v Přílohách 
č. 1 až 7 této Smlouvy do okamžiku předání Závodu. 

6. Pro účely zavedení jednotlivých složek Závodu do účetnictví Kupujícího zajistí Prodávající nejdéle 
do 30 dnů od účinnosti této Smlouvy zápisy o předání stavu jednotlivých složek Závodu ve formě 
záznamů o inventarizaci, jak je platné právní předpisy regulující účetnictví ukládají provést 
k rozvahovému dni. Správnost inventarizačních seznamů potvrdí Kupující. 

7. Zjistí-li se po uzavření této Smlouvy, že některé majetkové hodnoty, věci nebo práva, která slouží, 
či svou povahou sloužit mají, provozování Závodu a která existují ke dni uzavření této Smlouvy, 
nebyly výslovně zahrnuty do této Smlouvy a jejích Příloh, Prodávající a Kupující sjednávají, že i 
tento majetek, resp. práva, přechází na základě této Smlouvy jako součást Závodu do vlastnictví 
Kupujícího v rámci sjednané kupní ceny. 

VI. 
Převod činnosti zaměstnavatele 

1. Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů mezi Prodávajícím a jeho zaměstnanci 
přechází ke dni účinnosti převodu vlastnictví k Závodu dle čl. IV této Smlouvy v plném rozsahu na 
Kupujícího jako přejímajícího zaměstnavatele. 

2. Prodávající jako současný zaměstnavatel a Kupující jako přejímající zaměstnavatel se zavazují, že 
v dostatečném předstihu, nejpozději dne 1. 6. 2020, budou informovat odborové organizace 
působící u současného zaměstnavatele o převodu Závodu, a dále se zavazují, že s odborovými 
organizacemi působícími u současného zaměstnavatele projednají za účelem dosažení shody 
předpokládané datum účinnosti převodu Závodu (tj. 1. 7. 2020), důvody převodu, právní, 
ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance a případně připravovaná opatření ve 
vztahu k zaměstnancům. 

3. Seznam zaměstnanců, jejich struktura a kvalifikace, je uveden v Příloze č. 6 této Smlouvy. 
4. Prodávající oznámí všem zaměstnancům změnu zaměstnavatele provedenou na základě této 

Smlouvy. 

VII. 
Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího 

1. Prodávající nejpozději v zápisu o předání a převzetí Závodu Kupujícího upozorní na vady předmětu 
prodeje, o kterých ví, nebo o kterých vědět mohl a měl. Prodávající v souvislosti se Závodem 
informuje Kupujícího pro vyloučení pochybností o skutečnostech uvedených v Příloze č. 11 této 
Smlouvy. 

2. Koupí Závodu se Kupující stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které k závodu náleží; 
z dluhů však Kupující přejímá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně 
předpokládat. Kupující činí nesporným, že ví nebo musí rozumně předpokládat, mimo jiné, 
existenci dluhů vzniklých při provozu Závodu ze smluv uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy.  

3. Prodávající se zavazuje, že bez zbytečného odkladu po účinnosti převodu vlastnictví k Závodu dle 
čl. IV této Smlouvy oznámí všem svým věřitelům a dlužníkům, jejichž pohledávky a dluhy Kupující 
účinností převodu vlastnictví k Závodu nabyl, že Závod prodal a komu. 
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4. Součástí Závodu jsou i práva a povinnosti vyplývající ze sporů vedených u příslušných soudů a 
jiných orgánů s tím, že tyto jsou uvedeny též v Příloze č. 7 této Smlouvy. Prodávající a Kupující se 
dohodli, že provedou příslušné procesní změny v řízeních, ve kterých je Prodávající ve vztahu 
k Závodu účastníkem. 

5. Součástí Závodu jsou případná práva a povinnosti Prodávajícího, které souvisejí s nájmem 
(užíváním) prostor sloužících podnikání společností B. Braun Avitum s.r.o., IČ: 61856827, se 
sídlem: V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, pro dialyzační středisko a nefrologickou ambulanci a s 
nájemným a platbami za služby související s nájmem ze strany společnosti B. Braun Avitum s.r.o. 

6. Zjistí-li se, že některé věci, práva či jiné majetkové hodnoty uvedené v této Smlouvě a jejích 
Přílohách nemohou v důsledku právní či faktické překážky přejít do vlastnictví Kupujícího a má-li 
tato skutečnost podstatný vliv na funkčnost Závodu, má Kupující právo na přiměřenou slevu 
z kupní ceny, která bude stanovena dohodou stran či znaleckým posudkem; pravidlo uvedené ve 
větě první tohoto článku se neuplatní na případy, kdy předmětné věci, práva či jiné majetkové 
hodnoty přešly do vlastnictví Ústeckého kraje. 

7. Prodávající se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Kupujícího nebude provádět žádné změny 
Závodu, které by měly podstatný vliv na jeho funkčnost, tím není dotčeno právo Prodávajícího 
činit i bez souhlasu Kupujícího obvyklá právní jednání při provozu Závodu.  

8. Strany sjednávají, že vady Závodu nepředstavují (i) skutečnosti, jež jsou uvedeny v této Smlouvě a 
jejích přílohách a jsou z tohoto důvodu Kupujícímu známy, (ii) skutečnosti, jež Kupující a/nebo 
jeho akcionář  zjistil či při vynaložení odborné péče mohl zjistit (a to i prostřednictvím společnosti 
AGIS účetnictví a daně, a.s.) z podkladů a informací poskytnutých pro Prověrku, ani (iii) 
skutečnosti, jež Kupující a/nebo jeho akcionář zjistil či při vynaložení odborné péče mohl zjistit (a 
to i prostřednictvím společnosti AGIS účetnictví a daně, a.s.) z právních předpisů nebo veřejných 
zdrojů, zejm. z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku včetně údajů z listin uložených ve 
sbírce listin, které jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje z výpisu 
z rejstříku pro jednotlivé rejstříky průmyslových práv vedených Úřadem průmyslového vlastnictví 
ČR, údaje z ARES - přehled vybraných ekonomických subjektů, atp. 

9. Strany sjednávají, že v případě výskytu vady Závodu je Kupující povinen tuto písemně oznámit 
Prodávajícímu do 10 pracovních dnů ode dne jejího zjištění, nejpozději však do 12 měsíců ode dne 
účinnosti této Smlouvy. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu přiměřenou lhůtu 
k nápravě vytčené vady Závodu, minimálně však v délce 30 dnů.  

10. Strany sjednávají, že maximální možná výše slevy z kupní ceny Závodu činí 5 % (pět procent) kupní 
ceny Závodu; pokud by dle znaleckého posudku či dohody strany měla výše slevy přesáhnout (i 
kumulativně) částku uvedenou v tomto článku, právo na slevu v rozsahu převyšujícím částku 
uvedenou v tomto článku zaniká a Kupující se tak tohoto práva na slevu z kupní ceny Závodu 
v rozsahu co do výše přesahující částku uvedenou v tomto článku vzdává. 

11. Strany sjednávají, že maximální celková částka, kterou je Kupující oprávněn nárokovat na 
Prodávajícím jako náhradu škody na základě porušení jakékoliv a všech povinností vyplývajících z 
této Smlouvy, je omezena na 5 % (pět procent) kupní ceny Závodu; Kupující se tímto vzdává práva 
na náhradu škody vzniklé na základě porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z této Smlouvy co 
do výše přesahující částku uvedenou v tomto článku. 

 

VIII. 
Ukončení Smlouvy 

1. Prodávající a Kupující se dohodli, že tuto Smlouvu není možné vypovědět a že od této Smlouvy je 
možné odstoupit pouze ze zákonných důvodů a důvodů výslovně sjednaných v této Smlouvě. 
Kupující však není oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodu vad Závodu, ledaže by takové 
vady zcela znemožňovaly provoz Závodu. Každá ze stran je vždy oprávněna od této Smlouvy 
odstoupit jen do čtyřiceti (40) pracovních dnů poté, kdy se o vzniku práva na odstoupení dozví, 
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nejpozději však do jednoho (1) roku od vzniku jejího práva na odstoupení. Smluvní strany se před 
odstoupením od této Smlouvy budou vzájemně informovat o možnosti dosažení účelu této 
Smlouvy a budou jednat o možnosti prodloužení doby na splnění podmínek účinnosti této 
Smlouvy či jiné přiměřené změny smluvních podmínek, nesdělí-li druhá smluvní strana písemně, 
že o takové jednání nemá zájem. 

IX. 
Salvátorská klauzule 

1. Prodávající a Kupující sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních 
předpisů bude u některého ustanovení této Smlouvy shledán důvod neplatnosti, neúčinnosti či 
zdánlivosti, Smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou, neúčinnou nebo zdánlivou 
bude možné považovat pouze tu část Smlouvy, které se daný důvod přímo týká. Prodávající a 
Kupující se zavazují takto neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ustanovení Smlouvy doplnit či 
nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů při 
sledování původního cíle dotčeného ustanovení Smlouvy. 

2. V případě, že by měla být neplatná celá Smlouva, zavazují se Prodávající a Kupující ihned poté, co 
se o této skutečnosti dozví, uzavřít smlouvu novou, ve které bude důvod neplatnosti odstraněn. 
Nová smlouva musí vycházet z principů a cílů této Smlouvy při zachování základních ustanovení – 
rozsah předmětu koupě a výše kupní ceny. 

X. 
Účinnost Smlouvy 

1. Podmínkou účinnosti této Smlouvy je pravomocné rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů 
vydané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve 
znění pozdějších předpisů, ohledně převodu Závodu mezi Prodávajícím a Kupujícím. Prodávající a 
Kupující se zavazují intenzivně spolupracovat před a při správním řízení o povolení spojení 
soutěžitelů a činit veškerá potřebná jednání vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bez 
zbytečného prodlení. 

2. Podmínkou účinnosti této Smlouvy je její uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající a Kupující shodně prohlašují, 
že žádné ustanovení této Smlouvy vyjma Příloh č. 1 – 7 a 9 – 11 nepředstavuje obchodní tajemství 
Prodávajícího či Kupujícího.  Prodávající a Kupující shodně prohlašují, že obsah Příloh č. 1 – 7 a 
9 – 11 považují za svá obchodní tajemství. Prodávající a Kupující se dohodli, že tuto Smlouvu 
v registru smluv uveřejní Kupující bez zbytečného prodlení po jejím uzavření. 

3. Podmínkou účinnosti převodu vlastnického práva k Závodu je zveřejnění údaje Kupujícím, že uložil 
doklad o koupi Závodu do sbírky listin podle jiného právního předpisu. Kupující se zavazuje uložit 
doklad o koupi Závodu do sbírky listin podle jiného právního předpisu a zveřejnit v Obchodním 
věstníku údaj o tom, že doklad o koupi Závodu uložil do sbírky listin podle jiného právního 
předpisu, bez zbytečného prodlení po nabytí účinnosti této Smlouvy, to vše však nejdříve 
k 1.7.2020. 

4. Podmínkou účinnosti této Smlouvy je uzavření bezúplatné smlouvy o převodu nemovitých věcí, 
v nichž je Závod nebo jeho podstatná část provozován, mezi městem Litoměřice jako převodcem 
a Ústeckým krajem jako nabyvatelem. 

5. Podmínkou účinnosti této Smlouvy je souhlas poskytovatelů dotací s převodem práv a povinností 
z rozhodnutí o poskytnutí dotací a smluv o poskytnutí dotací z Prodávajícího na Kupujícího, které 
umožní řádný úplatný převod majetku a práv nabytých v rámci těchto projektů z Prodávajícího na 
Kupujícího v rámci koupě Závodu, a to pro všechny tyto projekty: ROP SZ: CZ. 1. 
09/1.2.00/63.01025 s názvem „Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v 
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Litoměřicích“, IROP 28: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005918 - „Modernizace provozního 
informačního systému Nemocnice Litoměřice, a.s.“, IROP 10: 
CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006944 „Kybernetická bezpečnost v Nemocnici Litoměřice, a.s.“, 
IROP 26: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006593 - „Nemocniční informační systém pro Nemocnici 
Litoměřice, a.s.“, IROP 31: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001553 – „Zvýšení kvality návazné péče v 
Městské nemocnici v Litoměřicích“ (dále jen „Dotační projekty“). Smluvní strany pro vyloučení 
pochybností sjednávají, že podmínka souhlasu poskytovatele dotace je ve vztahu k příslušnému 
Dotačnímu projektu splněna také tehdy, pokud již uplyne u příslušného Dotačního projektu doba 
udržitelnosti projektu omezující převoditelnost, a dále v případě, že poskytovatel dotace udělí 
souhlas s úplatným převodem příslušného majetku z Prodávajícího na Kupujícího bez jakékoliv 
sankce pro některou ze smluvních stran. 

6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem splnění poslední z podmínek účinnosti této Smlouvy dle 
odst. 1., 2., 4. a 5. tohoto článku této Smlouvy. Kupující a Prodávající se zavazují vyvinout veškerou 
snahu k dosažení cíle splnění všech podmínek účinnosti této Smlouvy tak, aby převod Závodu dle 
této  Smlouvy nabyl účinnosti dne 1. 7. 2020. 

7. Prodávající prohlašuje, že město Litoměřice, jako jeho jediný akcionář, schválilo prodej, respektive 
dalo souhlas s prodejem Závodu Kupujícímu dle této Smlouvy, a to usnesením Zastupitelstva 
města Litoměřice č. XXXXXXXX ze dne XX. XX. XXXX a usnesením Rady města Litoměřice č. 
XXXXXXXX ze dne XX. XX. XXXX. 

8. Kupující prohlašuje, že Ústecký kraj, jako jeho jediný akcionář, schválil koupi, respektive dal 
souhlas s koupí Závodu od Prodávajícího dle této Smlouvy, a to usnesením Rady Ústeckého kraje 
č. XXXXXXXX ze dne XX. XX. XXXX. 

9. Zamítne-li pravomocně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže spojení soutěžitelů ohledně 
převodu Závodu mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo nenabyde-li tato Smlouva účinnosti 
nejpozději do 31.12.2020, je každá strana oprávněna od této Smlouvy odstoupit. 

10. Stanoví-li Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení o spojení soutěžitelů ohledně převodu 
Závodu mezi Prodávajícím a Kupujícím smluvním stranám nebo některé z nich závazky nebo 
podmínky, které podmiňují takové spojení soutěžitelů převodem Závodu z Prodávajícího na 
Kupujícího a k jejichž naplnění je nezbytná změna závazků z této Smlouvy, zavazují se smluvní 
strany jednat o změně této Smlouvy tak, aby byly splněny závazky a podmínky stanovené Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Tato Smlouva nabývá účinnosti tak, jak je 
uvedeno shora. 

2. Tato Smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
3. Prodávající a Kupující podpisy svých oprávněných zástupců níže stvrzují, že s obsahem Smlouvy 

souhlasí, porozuměli mu a tato je sepsána dle jejich pravé a skutečné vůle, přičemž ji uzavírají 
nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení 
obdrží pro své účely Prodávající a dvě vyhotovení obdrží pro své účely Kupující. 

5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou ke dni uzavření Smlouvy Přílohy č. 1 – 8 a 10 – 11, které 
budou dle předchozích ustanovení doplněny Přílohou č. 9, aniž by bylo potřeba k této Smlouvě 
uzavírat dodatek. 

6. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. Strany tímto dle § 564 občanského zákoníku 
vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou a dále vylučují, aby osoby 
uvedené v ust. § 166 a § 430 občanského zákoníku sjednávaly změny obsahu této Smlouvy jinak 
než na základě písemného zmocnění statutárního orgánu či prokuristy příslušné strany. 
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Kupující 

 

V ________________ dne ___.___._______ 

Prodávající 

 

V ________________ dne ___.___._______ 

 

 

 

 

________________________________ 

Krajská zdravotní, a.s.                                        

 Ing. Jiří Novák 

předseda představenstva                                      

________________________________ 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

      ________________________________ 

Krajská zdravotní, a.s. 

Mgr. Radek Scherfer, 

místopředseda představenstva                                      

 

 


