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Dodatek č. 3 
ke Smlouvě o spolupráci v oblasti reklamy a propagace 

 uzavřené dne 30. 4. 2019   
 
 

I. Smluvní strany 
 

Agentura domácí péče Integrita, s.r.o. 
sídlo: Tř. Maršála Malinovského 884, 686 01 Uherské Hradiště 
IČ: 03235947, DIČ: CZ03235947 
osoba jednající za právnickou osobu: Ema Starobová 
zápis do obchodního rejstříku: OR Brno, spis. zn. C 8410 
(dále jako „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: ČSOB, č.ú.: 249980999/0300 
(dále jako „UHN“) 

 
 

 
II. 

Předmět dodatku 
 

1. UHN a objednatel uzavřeli dne 30. 4. 2019 Smlouvu o spolupráci v oblasti reklamy a 
propagace (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je propagace firmy Agentura domácí 
péče Integrita s.r.o. v areálu UHN, konkrétně v City light vitríně u vstupu do areálu 
nemocnice, dále pak ve 2 klaprámech, konkrétně na oddělení chirurgické ambulance a 
nervové JIP a umístění letáčků formát A5 na 3 oddělení (interní ambulance, chirurgická 
ambulance, nervová JIP/NIP) (dále jen „reklamní plochy a služby“).  Následně byla tato 
Smlouva doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 30. 4. 2020 a Dodatkem č. 2 ze dne 3. 5. 2021.  
 

2. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku č. 3 se 
 

a) mění článek II. 1. Smlouvy, který bude mít nadále následující znění: 
„Předmětem této smlouvy je  propagace firmy Agentura domácí péče Integrita s.r.o. 
v areálu UHN, konkrétně v City light vitríně u vstupu do areálu nemocnice, dále pak 
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ve 3 klaprámech, konkrétně na oddělení chirurgické ambulance, interní ambulance, 
v prostorách ambulance rehabilitace a fyzikální medicíny a umístění letáčků formát 
A5 na 5 oddělení (interní ambulance, chirurgická ambulance, ortopedické oddělení, 
ortopedická ambulance, ambulance rehabilitace a fyzikální medicíny) (dále jen 
„reklamní plochy a služby“).   
 
b) mění článek III. 1. Smlouvy, který bude mít nadále následující znění: 
„Za reklamní činnost je objednatel povinen UHN zaplatit roční odměnu ve výši 
75 000,- Kč bez DPH.“ 
 
c) mění článek III. 2. Smlouvy, který bude mít nadále následující znění: 
„Objednatel se zavazuje platit odměnu dle odst. 1 vždy na tři měsíce trvání této 
smlouvy dopředu ve čtyřech platbách (17 500,- Kč bez DPH) na základě daňových 
dokladů – faktur (dále jen „faktura“) vystavovaných UHN vždy do 14 dne každých tří 
měsíců trvání této smlouvy. Splatnost faktury se sjednává v délce 14 dnů ode dne 
jejího vystavení.“ 
 
d) mění článek V. 1. Smlouvy, který 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. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, nejdříve však dnem 1.5.2022. 

2. Na tento Dodatek č. 3 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 tento dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv UHN. 

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

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 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. 
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V Uherském Hradišti dne ……………….. V Uherském Hradišti dne ………………… 
 
 
 
 
……......………………..........……..…….. …………….....................……………………….. 
Agentura domácí péče Integrita, s.r.o. Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
Ema Starobová MUDr. Petr Sládek 
jednatelka předseda představenstva 
   
 


