
Dodatek č.1 
ke Smlouvě o pronájmu HW a údržbě a podpoře  SW řešení xCMS 

pro agendu e-recept ze dne 17.7.2017 
uzavřená podle příslušných paragrafů zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 
DIGNITA s.r.o. 
Týnská 1053/21 
110 00 Praha 1 
IČ: 62581341 
DIČ: CZ62581341  
zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 33287 
Bankovní spojení – č.ú. 579312213/0300 
zastoupená p. Ing. Petr Stránský, jednatel 
dále jen „dodavatel“ 
 
a 
 
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 
IČ: 27256456 
DIČ:  CZ27256456 
zastoupená JUDr. Ladislavem Řípou, ředitelem 
zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 10019 
dále jen „odběratel“ 
 
Tento dodatek upravuje následující body ve smlouvě s tím, že v rozsahu dále uvedeném se 
původní text Smlouvy ze dne 17.7.2017 ode dne platnosti a účinnosti tohoto dodatku v 
jednotlivých výslovně uvedených bodech se ruší a nahrazuje se textem tohoto dodatku, 
ostatní body Smlouvy zůstávají nedotčeny.  
 
 
Původní znění Smlouvy odstavec 1. Předmět smlouvy bod 1.1. se ruší a nahrazuje následujícím 
zněním: 
1.1 Pronájem HW – úložiště certifikátů TokenME od firmy Bit4ID z počtu 350 ks včetně SW 
Bit4id-pki manager (dále jen HW) 
 
Původní znění Smlouvy odstavec 2. Ceny a platební podmínky (všechny ceny jsou uváděny bez 
DPH) bod 2 a) se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
 
2. Ceny a platební podmínky (všechny ceny jsou uváděny bez DPH) 
 

Cena služeb dle smlouvy: 

a) Pronájem HW, údržba a podpora SW xCMS, podpora administrátorů a školení, dodání 
kvalifikovaných zaměstnaneckých certifikátů……… 14.780 Kč/měsíc.  

Z toho nájemné za pronájem HW činí 3.281,- Kč/měsíc. Částka za pronájem HW byla 
určena jako součin kupní ceny úložiště certifikátů TokenME (á 450,- Kč) a počtu 
pronajatých tokenů (350 Ks), vyděleno dobou 48 měsíců. 



Cena dalších služeb mimo rámec smlouvy: 

a) Podpora, školení v místě odběratele  4.000 Kč/den 

b) Programování     900 Kč/hod 

 

Podmínky pro vystavení faktur: 

a) Pronájem HW, údržba a podpora SW xCMS, podpora administrátorů a školení, dodání 
kvalifikovaných zaměstnaneckých certifikátů 

– fakturace měsíčně, za uplynulý měsíc 

b) Programovací práce po podepsání akceptačního protokolu  

Splatnost faktur: 30 dní ode dne doručení řádně vystavené faktury 

 

V případě, že tato smlouva bude v některém měsíci, resp. roce trvat pouze po část tohoto 
měsíce, resp. roku, náleží dodavateli odměna za příslušnou službu v poměrné výši. 

 

Smlouva se dále doplňuje o následující ujednání: 

Dodavatel a odběratel se dohodli, že uplynutím 48 měsíců trvání nájmu přejde vlastnické 
právo k HW – úložištím certifikátů TokenME v počtu 350 ks na odběratele. Tato skutečnost 
byla zohledněna v nájemném za pronájem HW. 

V případě ukončení nájmu před uplynutím 48 měsíců je odběratel oprávněn odkoupit HW – 
úložiště certifikátů TokenME od dodavatele za částku odpovídající nájemnému za pronájem 
HW, které by odběratel uhradil za dobu od skončení nájmu do doby uběhnutí 48 měsíců od 
začátku nájmu. 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
1.12.2017. 

 

 

V Praze dne           V Mladé Boleslavi dne 

Za dodavatele :                  Za odběratele: 

 

 

 

.....................................................................       .......................................................................... 

      DIGNITA s.r.o. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 

Ing. Petr Stránský          nemocnice Středočeského kraje  

jednatel           JUDr. Ladislav Řípa 

             ředitel 


