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DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍ PODPORY A ZAJIŠTĚNÍ ROZVOJE 

CENTRÁLNÍ DATABÁZE NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ ZE DNE 28. 7. 2016 

mezi stranami 

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

IČ:   00023817 

se sídlem. Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10 

zastoupena:  PharmDr. Zdeňkem Blahutou, ředitelem 

bankovní spojení: č.ú. 623101/0710 

(dále jen "Objednatel")  

 

a 

 

ORSIA spol. s r. o. 

IČ:   15030261 

DIČ:   CZ15030261 

se sídlem: Čs. armády 1181, PSČ: 562 01, Ústí nad Orlicí 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 

938 

zastoupena:  Ing. Vlastimilem Matějkou, jednatelem společnosti 

bankovní spojení: č.ú. 8641090217/0100 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

I. 

1.1 Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 28. 7. 2016 smlouvu o poskytování servisní 

podpory a zajištění rozvoje centrální databáze nežádoucích účinků (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem je poskytování servisní podpory aplikačního SW 

Centrální databáze nežádoucích účinků (dále jen „CDNÚ“), vytvořené na základě 

smlouvy o dílo vzešlé ze zadávacího řízení VZ13/2016 „SÚKL – Implementace 

Centrální databáze nežádoucích účinků“, na období 48 měsíců od data nabytí účinnosti 

Smlouvy.  

 

1.2 Smluvní strany uzavírají tento dodatek Smlouvy s ohledem na změny smlouvy o dílo 

vzešlé ze zadávacího řízení VZ13/2016 „SÚKL – Implementace Centrální databáze 

nežádoucích účinků“, provedené dodatkem č. 1 této smlouvy o dílo. Ustanovení 

Smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku. 
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II. 

2.1 Dosavadní znění odst. 16.08 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím 

ustanovením: 

16.08 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem podpisu předávacího protokolu č. 1 dle odst. 5.7 smlouvy o 
dílo, vzešlé ze zadávacího řízení VZ13/2016 “SÚKL – Implementace Centrální 
databáze nežádoucích účinků", kterým budou Objednatelem akceptovány bez 
výhrad a převzaty části díla dle odst. 1.2 písm. a) až h) této smlouvy o dílo. 

 

III. 

3.1 V ostatním zůstává text Smlouvy nezměněn. 

3.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a 

vážné vůle, smluvní strany se seznámily s jeho textem a nemají proti němu výhrad. 

  

V Praze dne ………………….   V Ústí nad Orlicí dne …………………. 

 

 

Objednatel:      Poskytovatel: 

 

 

……………………………    ………………………………. 

PharmDr. Zdeněk Blahuta    Ing. Vlastimil Matějka 

ředitel       jednatel společnosti 

      

 


