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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o spolupráci v oblasti reklamy a propagace uzavřené 

 dne 8.6. 2021 
 
 

I. Smluvní strany 
 

 
VČELKA sociální služby o.p.s. 
se sídlem Beroun, Pivovarská 170/3, PSČ 266 01  
IČ: 24732915 
již zastupuje Mgr. Vojtěch Kubec, ředitel 
zapsaná v rejstříku OPS vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. O 748 
(dále jen „objednatel“) 

 
a   
 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště 
IČ: 276 60 915, DIČ: CZ27660915 
jednající MUDr. Petrem Sládkem, předsedou představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4420 
bankovní spojení:  
(dále jako „UHN“) 

 
 

 
II. 

Předmět dodatku 
 

1. UHN a objednatel uzavřeli dne 8.6. 2021 Smlouvu o spolupráci v oblasti reklamy a 
propagace (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je propagace firmy VČELKA sociální 
služby o.p.s. v areálu UHN, konkrétně v City light vitríně u vstupu do areálu nemocnice 
(dále jen „reklamní plochy a služby“).   
 

2. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku č. 1 se 
 

a)  mění článek III. 1. Smlouvy, který bude mít nadále následující znění: 
„Za reklamní činnost v období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 je objednatel povinen 
UHN zaplatit roční odměnu ve výši 30 000 Kč bez DPH.“ 
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b)  mění í ustanovení článku IV. 3. Smlouvy tak, že se doplňuje druhá věta 
následujícího znění: 
„Pro plnění této smlouvy v období od 1.4.2022 do 31.3.2023 se toto ustanovení 
neuplatní.“ 

c)  mění článek V. 1. Smlouvy, která bude mít nadále následující znění:  
„Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 4. 2023.“ 

 
3.      Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 
 

 
III. 

Ostatní ujednání 
 
 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Na tento Dodatek č. 1 včetně původního znění Smlouvy se vztahuje povinnost 
uveřejnění prostřednictvím 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), v platném znění.  Obě smluvní strany souhlasí s tímto 
uveřejněním a sjednávají, že správci registru smluv zašle tuto Smlouvu včetně Dodatku 
č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv UHN. 

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom stejnopisu. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
s jeho obsahem připojují své podpisy. 

 
 
 
 
 
 
V ……………….......…… dne ............ V Uherském Hradišti dne ................... 
 
 
 
 
……......………………..........……..…….. …………….....................……………………….. 
VČELKA sociální služby o.p.s. Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
Mgr. Vojtěch Kubec MUDr. Petr Sládek 
ředitel předseda představenstva 
   


