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DODATEK Č. 2  
ke smlouvě o poskytování podpory aplikací Vema č. 2015/057 

uzavřené dne 8. 12. 2015 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“) 

1 S M L U V N Í  S T R A N Y    

1.1 UŽIV ATEL  

Společnost:  Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Sídlo:  Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

Zastoupená:  
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva 

Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva 

IČ:  27520536  

Zapsaná:   Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629  

Přidělené číslo zákazníka:  28651 

(dále v této smlouvě jen „Uživatel“) 

1.2 POSKYTOV ATEL  

Společnost:  Vema, a.s.  

Sídlo:  Okružní 871/3a, 638 00 Brno  

Zastoupená:  Ing. Jan Tomíšek, předseda představenstva 

IČ:  26226511 

Zapsaná: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3415 

(dále v této smlouvě jen „Poskytovatel“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě:  

2 P Ř E D M Ě T  D O D A T K U  

2.1 Předmětem tohoto dodatku je prodloužení platnosti smlouvy č. 2015/057, a to změnou 

ustanovení bodu 8.1. 

Čl. 8.1. smlouvy č. 2015/055 se v současném znění ruší a nahrazuje se tímto novým 

zněním takto: 

8.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínající podpisem smlouvy a končící 

31.10.2021. Pokud některá ze smluvních stran neoznámí druhé smluví straně 

písemnou formou nejpozději 6 měsíců před sjednaným vypršením platnosti této 

smlouvy, že trvá na tom, aby platnost této smlouvy skončila ve sjednaném termínu, 

prodlužuje se platnost této smlouvy bez dalšího o dalších 24 kalendářních měsíců. 

2.2 Ostatní body smlouvy č. 2015/057 se nemění a zůstávají v platnosti. 

3 Z Á V Ě R E Č N Á  U J E D N Á N Í   
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3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

Smluvní strany se dohodly, že uživatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku 

smlouvy jej odešle k řádnému uveřejnění v Registru smluv vedeného MV ČR. O 

uveřejnění bude poskytovatel informován prostřednictvím datové schránky, kdy obdrží 

zprávu o zveřejnění přímo z Registru smluv.  Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v Registru smluv a smluvní strany berou na vědomí, že nebude-

li zveřejněn ani 90. den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku 

s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží uživatel a jeden 

poskytovatel. 

3.3 Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámily s jeho obsahem, který 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, považují ho za určitý a srozumitelný, a na důkaz 

tohoto připojují vlastnoruční podpisy:   

 

V Pardubicích dne 5. 11. 2019    V Brně dne 18.10.2019 

 

 

 

Uživatel  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Poskytovatel  
Vema, a. s. 

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA  Ing. Jan Tomíšek   

předseda představenstva 

 

předseda představenstva 

Ing. František Lešundák  

místopředseda představenstva    

  
 


