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Dodatek č. 2 ke Smlouvě  
o spolupráci v oblasti dotačních projektů 

uzavřené mezi těmito smluvními stranami 
 
 
Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště 
IČO: 27660915, DIČ: CZ27660915 
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4420 
zastupující MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva 
(dále jen „Nemocnice č. 1“) 
 
a 
 
Kroměřížská nemocnice a.s. 
sídlo: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 
IČO: 27660532, DIČ: CZ 27660532 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4416 
zastupující MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, předseda představenstva 
(dále jen „Nemocnice č. 2“) 
 
a 
 
Vsetínská nemocnice a.s. 
sídlo: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín 
IČ: 26871068, DIČ CZ26871068 
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2946 
zastupující Ing. Věra Prousková, MBA, předseda představenstva  
(dále jen „Nemocnice č. 3“) 
 
(společně také dále jen „Nemocnice“)  
 
uzavírají dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tento Dodatek 
č. 2 ke Smlouvě: 

 

 
1) Nemocnice se dohodly, že vzhledem k vývoji a postupu realizace projektu IROP ukončí   

Smlouvu o spolupráci v oblasti dotačních projektů uzavřenou mezi nimi dne 26.08.2021 
(dále jen „Smlouva“), jež byla změněna Dodatkem č. 1.  

 
2) Smluvní strany se dohodly na ukončení vzájemné spolupráce plynoucí ze Smlouvy ke dni 

31.5.2022.  
3) Smluvní strany potvrzují, že ustanovením tohoto Dodatku č. 2 rozumí, řádně si jej přečetly 

a že uzavírají tento Dodatek č. 2 v souladu se Smlouvou a na základě své pravé, vážné a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni či omylu, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 
4) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom stejnopisu Dodatku č. 2 s platností originálu. 
 
5) Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
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(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů s tím, že smluvní strany chtějí být 
vázány obsahem tohoto Dodatku č. 2 již od 31. 5. 2022. 

 
 
V Uherském Hradišti dne …………………….   
 
 
 
 
 
…………………………………………….   
MUDr. Petr Sládek      
předseda představenstva    
Uherskohradišťská nemocnice a.s.   
 
 
V Kroměříži dne……………     
 
 
 
 
 
…………………………………………….   
MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA      
předseda představenstva    
Kroměřížská nemocnice a.s.     
 
 
Ve Vsetíně dne …………….     
 
 
 
 
 
……………………………………………..      
Ing. Věra Prousková, MBA     
předseda představenstva  
Vsetínská nemocnice a.s. 
 
 
 
 
 
 
 

 


