
DODATEK č. 1 

SERVISNÍ SMLOUVY  

č. 53/2018 

uzavřené v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) mezi stranami: 

 

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:   00023817 

se sídlem:  Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

zastoupena:  Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou 

bankovní spojení, č.ú.: 623101/0710 

(dále jen "Objednatel")  

 

a 

 

YOUR SYSTEM, spol. s.r.o. 

IČ:   00174939 

DIČ:   CZ00174939 

se sídlem: Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 

zastoupen:   

bankovní spojení:  

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jen jako „smluvní strany“) 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.01 Dne 27. března 2018 uzavřel, na základě výsledku výběrového řízení ZMR06//2018 – 
„Zajištění servisní podpory Oracle“, v němž byla nabídka podaná Poskytovatelem 
vyhodnocena jako nejvýhodnější, Objednatel s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování 
služeb, jejímž předmětem je poskytování servisní podpory Oracle systémů (dále jen 
„Smlouva“). 

1.02 Účelem tohoto dodatku je prodloužení trvání účinností Smlouvy tak, aby mohl být 
zajištěn plynulý přechod servisní podpory na novou servisní smlouvu, která je 
předmětem probíhajícího zadávacího řízení. Dodatek, v souladu s ustanovením § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, navyšuje původní 
hodnotu závazku vyplývajícího ze Smlouvy o cca 8,33 %, přičemž celková hodnota 
navýšení je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nijak nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. 

1.03 Tímto dodatkem se mění Smlouva tak, jak je uvedeno v čl. 2 tohoto dodatku. 



Článek 2. 

Změna Smlouvy  

2.01 V Článku 1 odst. 1.02 Smlouvy se slova „a to po dobu 24 měsíců od data účinnosti této 
Smlouvy“ nahrazují slovy „na období od nabytí účinnosti této Smlouvy do 31. 5. 2020.“ 

2.02 V Článku 12 odst. 12.01 Smlouvy se slova „a to na dobu 24 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy“ nahrazují slovy „na období od nabytí účinnosti této Smlouvy do 31. 5. 2020.“ 

Článek 3. 

Závěrečná ustanovení 

3.01 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy neuvedená v Čl. 2 tohoto dodatku zůstávají tímto 
dodatkem nedotčena. 

3.02 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
1 vyhotovení. 

3.03 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly a že je jim jeho obsah 
jasný a srozumitelný. Prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

3.04 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti, 
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. 

Na důkaz toho, že celý obsah dodatku je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, 
připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tento dodatek své vlastnoruční podpisy. 

V Praze dne 26. 3. 2020 V Praze dne 20. 3. 2020 

Objednatel: Poskytovatel: 

…………………………… ………………………………. 

Mgr. Irena Storová, MHA 

ředitelka  




