
 
 

Dodatek č. 1  

SMLOUVY O DODÁVCE A IMPLEMENTACI SYSTÉMU MANAGEMENTU 

BEZPEČNOSTI INFORMACÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

 

Tímto dodatkem se mění SMLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI SYSTÉMU 

MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI INFORMACÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. D/06/20 uzavřená 

dne 6. 3. 2020 (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel:   Uherskohradišťská nemocnice a.s.  

se sídlem:    J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště 

zastoupen:  MUDr. Petrem Sládkem, ředitelem a místopředsedou 

představenstva 

IČO:  27660915 

DIČ:  CZ27660915 

(dále jen „Objednatel“) a 

 

Poskytovatel:   ZLKSEC Společnost založená podle § 2716 OZ   

   AUTOCONT a.s.   AEC a.s. 

se sídlem:   Hornopolní 3322/34   Veveří 2581/102 

702 00 Ostrava   616 00 Brno 

IČO:   04308697    26236176 

DIČ:   CZ04308697    CZ26236176 

zastoupena:    Tomáš Jančík, na základě plné moci – AUTOCONT a.s. 

    Ing. Matěj Kačic, PhD., na základě plné moci – AEC a.s. 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

PREAMBULE 

 

Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 spolu dne 6. 3. 2020 uzavřeli „Smlouvu o dodávce a 

implementaci systému managementu bezpečnosti informací a poskytování služeb“ včetně 

jejích šesti (6) příloh, která vzešla z otevřeného řízení na veřejnou zakázku s názvem 

„Implementace systému managementu bezpečnosti informací pro nemocnice Zlínského 

kraje“. Při podpisu Smlouvy ze strany Poskytovatele a Objednatele se administrativním 

opomenutím nedoplnila Příloha č. 1 (Technická specifikace) Smlouvy o část předmětu plnění 

„Nástroj pro ověřování identity uživatelů“, která je mimo jiné součástí vybrané nabídky 

Poskytovatele vedená jako Příloha č. 4 – Nástroj pro ověřování identity uživatelů. Za účelem 

upřesnění a specifikace předmětu Smlouvy, srozumitelnosti, naplnění vysoutěženého 

předmětu smlouvy a posílení právní jistoty přistupují smluvní strany k uzavření tohoto 

Dodatku č. 1, který doplňuje Přílohu č. 1 – Technická specifikace Smlouvy o část „Nástroj pro 

ověřování identity uživatelů“ tak, jak bylo deklarováno a nabídnuto Poskytovatelem 

v zadávacím řízení. 



 
 

 

I. 

 

1. Objednatel a Poskytovatel se dohodli na doplnění přílohy Smlouvy č. 1 – Technické 

požadavky na předmět plnění o část Nástroj pro ověřování identity uživatelů, která je 

součástí nabídky Poskytovatele jako příloha č. 4 nabídky a která je k tomuto dodatku 

připojena. 

 

II. 

 

1. V ostatním zůstává Smlouva beze změny.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží 

po dvou stejnopisech tohoto dodatku s platností originálu. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Součástí 

dodatku je Příloha č. 4 nabídky Poskytovatele – Nástroj pro ověřování identity 

uživatelů 

   

 

 

za Objednatele:   

  

za Poskytovatele: 

 

V Uherském Hradišti dne: 

 

 

 

 

  

V ……………………… dne …………………… 

   

 

  

  

MUDr. Petr Sládek, ředitel a 

místopředseda představenstva 

 

  

 

Tomáš Jančík  

na základě plné moci 

 

 

 

 

________________________________________ 

Ing. Matěj Kačic, Ph.D.  

na základě plné moci 

  


