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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na provádění údržby a servisu 

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: 

 

I. Smluvní strany 
 
1. Objednatel:     Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
Registrovaný:     zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, 
      oddíl B, vložka 4420 
IČO:       27660915 
DIČ:      CZ27660915  
Se sídlem:      J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště 
Číslo telefonu:     +420 572 529 111 
E-mail adresa:     nemuh@nemuh.cz  
Bankovní spojení:     
Číslo bank. účtu:     
 
Zastoupený a oprávněný ve věcech: 
-podpisu smlouvy a dodatků smlouvy: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva 
              
 
2. Zhotovitel:      PROFITUBE PROTECH s.r.o. 
Registrovaný:      zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

Soudu v Ostravě, dne 15. prosince 2008 oddíl C, 
vložka 32441 

    
IČO:       28569423 
DIČ:      CZ28569423 
Se sídlem:      Michálkovická 2055/86, 710 00, Ostrava – Slezská 
                                                                       Ostrava 
Číslo telefonu:     +420 595 222 111 
E-mail adresa:     servis@profitube.eu    
Zastoupený a oprávněný ve věcech:   René Mydlarčík, jednatel 
- podpisu smlouvy a dodatků smlouvy:  +  
 
- obsahu smlouvy a obsahu dodatků   
smlouvy:       
       

 
- technických, realizačních,  
dílčího plnění, převzetí díla,  
záruční reklamace, pozáruční reklamace,  
objednávek (funkce, mobil, e-mail, tel.):  
         
       
 
                                                                        
                                                                         
                                                                          
      
Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávnění tento dodatek smlouvy 
podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby. 
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II. Předmět dodatku 
 
1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 05. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"), v níž se zhotovitel 

zavázal provádět preventivní a pohotovostní údržbu zařízení vymezeného ve smlouvě. 
2. Smluvní strany se tímto dodatkem (dále jen „dodatek“) s účinností od 01. 07. 2022 dohodly, že 

se znění čl. VI odst. 1 smlouvy mění a nově zní následovně: 
„Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provádění díla v rozsahu uvedeném  
v této smlouvě ve výši 49 727,- Kč (slovy čtyřicetdevěttisícsedmsetdvacetsedm) bez DPH za 
kalendářní čtvrtletí. V této ceně jsou zahrnuty rovněž náklady na připravenost zhotovitele v rámci 

  pohotovostní údržby– servisu.“ 
3. Smluvní strany se dodatkem s účinností od 01. 07. 2022 dále dohodly na změně přílohy  

č.1 smlouvy Specifikace zařízení, na které se vztahuje smlouva o dílo na provádění údržby  
a servisu, nové znění této přílohy je uvedeno v příloze dodatku. 

4. Smluvní strany se dodatkem s účinností od 01. 07. 2022 dále dohodly na změně přílohy  
č. 3 smlouvy Ceník servisních prací prováděných nad rámec této smlouvy, nové znění této 
přílohy je uvedeno v příloze dodatku. 

5. Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny. 
 

 

III. Závěrečná ustanovení 
 
1. Dodatek je uzavírán elektronicky, každá smluvní strana jej obdrží oboustranně     

 elektronicky podepsaný. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smluvní 
 strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně původní Smlouvy podléhá uveřejnění  
 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
 smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
 „zákon o registru smluv“) a s tímto uveřejněním souhlasí. S ohledem na skutečnost, že právo 
 zaslat smlouvu k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma 
 smluvním stranám, dohodly se smluvní strany za účelem případného duplicitního zaslání 
smlouvy  k uveřejnění do registru smluv na tom, že tento dodatek zašle  k uveřejnění do 
registru smluv objednatel. Před podpisem smlouvy a dodatku budou ze strany zhotovitele v těchto  
 dokumentech označeny části, které podléhají obchodnímu tajemství a nebudou zveřejněny 
 v registru smluv. V případě, že objednatel před podpisem dodatku písemné označení 
obchodního tajemství od zhotovitele neobdrží, stvrzuje podpisem dodatku zhotovitel, že souhlasí 
s uveřejněním dodatku v plném rozsahu. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle  
 jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně  
 nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy. 
 
V Uherském Hradišti dne    V Ostravě dne 

 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
 
 MUDr. Petr Sládek      René Mydlarčík 
      předseda představenstva            jednatel 
Uherskohradišťská nemocnice a.s.                               PROFITUBE PROTECH s.r.o. 

 


