
 
DODATEK Č. 1 K SERVISNÍ SMLOUVĚ 

uzavřené dne 8. 11. 2016 
mezi těmito stranami  

 

Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 
IČ: 00023817 
se sídlem: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, 
zastoupena: PharmDr. Zdeňkem Blahutou, ředitelem 
(dále jen "Objednatel")  
  
a 
 
Itelligence, a.s. 
IČ: 26718537 
DIČ: CZ 26718537 
se sídlem: Brno – Pisárky, Hlinky 505/118, okres Brno-město, PSČ 603 00 
zastoupena: Ing. Rajmundem Pavlou, předsedou představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 35-4690530217/0100 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

Dne 8. 11. 2016 byla mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřena smlouva o "servisní 
podpoře DMS a BPM systému včetně aplikačních a integračních řešení" (dále jen 
„smlouva“). 
Tímto dodatkem se smlouva mění tak, jak je uvedeno v čl. II tohoto dodatku. 
 
 

II. 
Změna smlouvy 

Dosavadní znění odst. 16.01 smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
 
Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání v záležitostech plnění této Smlouvy jsou 
tyto osoby: 
Za Objednatele: 
Jednání ve věcech smluvních - podepisování smluv, příloh a dodatků 
PharmDr. Zdeněk Blahuta, tel. 272 185 199, email: zdenek.blahuta@sukl.cz 
Jednání ve věcech technických - podepisování všech ostatních dokumentů  
Ing. Pavel Pastyřík, tel. 272 185 642, email: pavel.pastyrik@sukl.cz 
 
Za Poskytovatele: 
Jednání ve věcech smluvních - podepisování smluv, příloh a dodatků 
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Ing. Rajmund Pavla,  tel. XXX, email: XXX 
Jednání ve věcech technických - podepisování všech ostatních dokumentů  
XXX, tel. XXX, email: XXX 
Telefonní číslo Zhotovitele pro hlášení závad: +420 539 038 038 
Email Zhotovitele pro hlášení závad: help@itelligence.cz“ 
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 exemplářích, v jednom pro každou stranu.  
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. 
Strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé, vážné a svobodně projevené vůle 
a s jeho textem souhlasí. 
 
 
V Praze dne ……….............. 
 
 
……………………………….     ………………………………. 
PharmDr. Zdeněk Blahuta, ředitel     Ing. Rajmund Pavla,  
ředitel         předseda představenstva 
za Objednatele      za Poskytovatele 
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