
 

DODATEK č. 1 
k SMLOUVĚ O DÍLO S NEHMOTNÝM VÝSLEDKEM  - vytvoření mobilní aplikace 

Zdraví v mobilu, její další rozvoj, údržba a poskytování podpory jejího 
bezproblémového provozu 

(dále jen „dodatek“) 

  
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
IČO: 47672234 
DIČ: není plátce DPH 
zastoupená: JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel 
zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545  
(dále jen „Objednatel“ nebo „ČPZP“) 
 
a 
 
ETERNAL s.r.o. 
Nám, 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 
IČO: 27565599 
DIČ: CZ27565599 
zastoupená: Ing. Rostislav Dubský, jednatel 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116650 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“, nebo samostatně jako „smluvní strana“) 

 
Preambule 

Smluvní strany se tímto dohodly na doplnění smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem – vytvoření mobilní aplikace 
Zdraví v mobilu, její další rozvoj, údržba a poskytování podpory jejího bezproblémového provozu, uzavřené dne 
27. 2. 2019 (dále jen „smlouva“) o tento dodatek, který tvoří nedílnou součást smlouvy. 
 

I. 
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v rozsahu vyplývajícím z tohoto dodatku následovně: 
 
V příloze č. 1 smlouvy se mění bod č. 5, přičemž nově zní takto: 
 
Osoby zhotovitele určené pro plnění smlouvy: 

Jméno e-mail Telefon 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



V ostatním zůstává smlouva beze změny. 
 

II. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 

smluv. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v jeho plném rozsahu včetně případných příloh v 

Registru smluv. Plněním povinnosti uveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů, je pověřen Objednatel. 

Tento dodatek je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, je projevem jejich pravé a svobodné vůle, byl 
uzavřen po vzájemném projednání, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. 
 
 
 
V Praze, dne 22.8.2019                                       V Ostravě, dne 30.8.2019 
 
 
Za Zhotovitele:                                                            Za Objednatele: 
 
 
 
 
……………………………………    ……………………………… 
Ing. Rostislav Dubský     JUDr. Petr Vaněk, Ph.D. 
jednatel      generální ředitel 
ETERNAL s.r.o.                                                 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
 


