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D O D A T E K   č. 6 

ke smlouvě o dílo o poskytování služeb, praní a žehlení prádla, včetně odvozu, 

 třídění a balení 

 

Bílovecká nemocnice, a.s. 

Se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01 

IČ 26865858, DIČ CZ26865858 

Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2911 

Zastoupená: Bc. Vratislava Krnáčová, předseda představenstva 

                     MUDr. Radomír Maráček, člen představenstva 

(dále jen objednatel) 

a 

Norbert Rybka 

Se sídlem Kostelní 733/2b, Kravaře, PSČ 747 21 

IČ: 47639890, DIČ CZ47639890 

Živnostenské oprávnění ŽL MUKR 2905/2007, ev. č. 380604-445606 ze dne 28. 3. 2007, 

vydané MÚ Kravaře 

(dále jen zhotovitel) 

 

vzhledem k tomu, že dospěly k úplnému a vzájemnému konsensu v níže uvedených 

skutečnostech, rozhodly se uzavřít níže uvedeného dne a roku tento Dodatek č. 6 ke 

smlouvě o dílo o poskytování služeb, praní a žehlení prádla, včetně odvozu, třídění  

a balení uzavřené dne 3. 3. 2010, ve znění dodatků takto: 

 

I. 

 

1) zrušuje se celé znění článku V. Odstavec 4. a nahrazuje se tímto novým zněním: 

 

4. V případě dosažení obratu XXX Kč, včetně DPH za plnění předmětu smlouvy 

za období kalendářního roku 2016 se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli finanční 

bonus ve výši 10 % fakturovaného obratu. Bonus bude vyúčtován do 15 dnů po skončení 

12 měsíčního období a bude vyplacen objednateli do 30 dnů od data vyúčtování. 

 

II. 

 

Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 3. 3. 2010, ve znění dodatků zůstávají v původním  

a nezměněném znění. 

 

III. 

 

1. Smlouva ze dne 3. 3. 2010, ve znění dodatků i nadále v platnosti a účinnosti a bude 

    interpretována a aplikována ve spojení a v souladu s tímto Dodatkem. 

2. Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními 

    stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. ,o registru smluv, ve znění     

    pozdějších předpisů.    

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 

    smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
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4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán dle jejich pravé 

 a svobodné vůle a na důkaz toho jej opatřují svými podpisy. 

 

 

V Bílovci dne 27. 11. 2016 

 

 

 

 

…...............................................   …............................................... 

    Bílovecká nemocnice, a.s.                   Norbert Rybka 

                                                                                   


