
Dodatek č. 2  
 

Dohody o poskytnutí obratového bonusu 
 

uzavřené dne 26.4. 2019 
dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
 
I. 

Účastníci 
 

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. 113531 
sídlo: Jankovcova 1569/2c, Praha 7, 170 00 
IČ: 27448169 DIČ: CZ27448169 
zastoupena:  MUDr. Martinem Holubem, MBA 
bankovní spojení:  číslo účtu:  
(dále jen „společnost“) 
 
A 
 
Uherskohradišťská nemocnice a.s 
sídlo: J.E.Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště 
IČ: 27660915 DIČ:CZ27660915 
Zastoupena: MUDr. Petrem Sládkem, předsedou představenstva  
bankovní spojení:     

č. účtu:   
Kontaktní osoba:  
(dále jen „odběratel“) 
 
 
(dále společně také jen „smluvní strany“) 
 
 

II. 
Změna smlouvy 

 
Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. VII. odst. 4 Dohody o poskytnutí obratového bonusu, 
uzavřené dne 26.4. 2019 (dále a výše jen „smlouva“) na následujících změnách příloh smlouvy: 
 
Příloha smlouvy č. 1 – „Kvartální bonusová pásma“ se tímto dodatkem ruší a zcela nahrazuje 
přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tato příloha č. 1 dodatku se stává novou přílohou č. 1 smlouvy. 
 
 
Příloha smlouvy č. 2 – „Seznam výrobků“ se tímto dodatkem ruší a zcela nahrazuje přílohou 
č. 2 tohoto dodatku. Tato příloha č. 2 dodatku se stává novou přílohou č. 2 smlouvy. 
 
Bankovní spojení: číslo účtu: , kód banky:  se v „Dohodě o spolupráci“ 
u společnosti PharmaSwiss Česká republika mění na číslo účtu:  kód banky: . 
 
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku, zůstávají 

tímto dodatkem nedotčena. 
 

2. Odběratel je povinen tento dodatek zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ 



k původní smlouvě. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací uvedených 
v tomto dodatku, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v 
registru podle ujednání čl. VI smlouvy nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést odběratel bez 
zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku. 
 

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. 
 

4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 
 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že na plnění odpovídající 
předmětu smlouvy ve znění tohoto dodatku poskytnuté od 01. 04. 2022 do nabytí účinnosti tohoto 
dodatku se bude tam, kde to nevylučuje povaha věci, pohlížet jako na plnění smlouvy ve znění 
tohoto dodatku. 
 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují 

jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy 
 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou i jeho přílohy, a to:  
 

příloha č. 1 – Kvartální bonusová pásma (obchodní tajemství) 
příloha č. 2 – Seznam výrobků (obchodní tajemství) 

 
 

V Praze dne ………………..                                           V Uherském Hradišti dne .........................  
 
 
 
Za společnost:                                                                 Za odběratele: 
 
 
 
...........................................................                              ........................................................... 
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.                         Uherskohradišťská nemocnice a.s                                                               
Martin Holub, MBA                                                MUDr. Petr Sládek 
Jednatel společnosti                                  Předseda představenstva  
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.      

 
  

       
        


