
1 

 

DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 8. 8. 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 „Zhotovitel“) 

I. 

1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 8. 8. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), 

jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vytvořit pro Objednatele Informační systém 

Centrální databáze nežádoucích účinků (dále také jen jako „dílo“, v užším slova smyslu 

zahrnujícím informační systém jen „CDNÚ“ či „aplikační SW“) a zajistit jeho dodávku a 

implementaci, a závazek Objednatele včas a řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za 

něj Zhotoviteli cenu díla.  

 

1.2 Smluvní strany uzavírají tento dodatek Smlouvy s ohledem na změnu okolností 

rozhodných pro dokončení díla. Konkrétní důvody pro uzavření tohoto dodatku jsou 

následující: 

a) Objednatel v rámci zadávací dokumentace stanovil termíny realizace díla tak, aby 

odpovídaly termínům, které pro dílčí kroky stanovila Evropská agentura pro léčiva 

(dále jen „EMA“). Vzhledem k tomu, že EMA v roce 2016 s ohledem na stav 

v jednotlivých lékových agenturách zemí EU částečně rezignovala na svůj původní 

harmonogram a podstatným způsobem harmonogram upravila a současně s 

úpravou svého harmonogramu rovněž EMA omezila podporu testovacího prostředí 
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komunikační gateway (Axway), nemohl Objednatel rozhraní CDNÚ řádně 

otestovat. Dle původního harmonogramu v zadávací dokumentaci byl termín 

nasazení nové verze ze strany EMA stanoven na 1. 7. 2017. V průběhu realizace 

byl tento termín EMA změněn na 1. 11. 2017 s tím, že testovací prostředí bude 

k dispozici nejdříve v červenci 2017. 

b) Objednatel našel s využitím aktivní komunikace s pracovníky EMA způsob, jak 

tento nepříznivý stav částečně zmírnit a komunikační rozhraní částečně otestovat. 

Hledáním náhradního řešení pro testování však bylo způsobeno prodlení na straně 

Objednatele v dodání podkladů pro Zhotovitele o cca 3 týdny. Z důvodu 

nemožnosti poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele nemůže být Zhotovitelem 

splněn termín stanovený v odst. 5.3 větě druhé Smlouvy.  

c) Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, jímž dojde k posunutí 

původního termínu dle odst. 5.3 věty druhé Smlouvy o jeden měsíc s tím, že 

v tento den budou ukončeny základní testovací práce, které je možno uskutečnit 

bez nutnosti kompletního testování v testovacím prostředí EMA a bude možno 

Zhotoviteli vyplatit 80 % ceny díla. Kompletní testování s využitím testovacího 

prostředí EMA pak bude dokončeno do 1. 11. 2017, kdy ze strany Objednatele 

dojde k zaplacení zbylé části ceny díla. Konkrétní ustanovení Smlouvy se tedy 

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

 

II. 

2.1  Dosavadní znění odst. 1.2 písm. h) Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím 

ustanovením: 

h) zavedení aplikačního SW do rutinního provozu dle požadavků a postupu 
uvedeného v části 5.11 Přílohy č. 1 této Smlouvy, s výjimkou části díla dle 
následujícího písm. i); 

 

2.2 Do dosavadního ustanovení odst. 1.2 Smlouvy se přidává nové písm. i) následujícího 

znění: 

i) zajištění integrace s Axway Interchange dle požadavků a postupu uvedeného v části 
4.2 Přílohy č. 1 této Smlouvy. 

 

2.3  Dosavadní znění Článku 5. Smlouvy „Místo, doba plnění, předání a akceptace díla“ se 

vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

Článek 5. 

Místo, doba plnění, předání a akceptace díla 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že místem realizace díla je sídlo Objednatele, sídlo 
Zhotovitele.  

5.2 Zhotovitel je povinen započít s prováděním částí díla dle odst. 1.2 písm. a) a b) 
této Smlouvy do 5 kalendářních dnů od data podpisu této Smlouvy. Části díla dle 



3 

 

odst. 1.2 písm. a) a b) této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli ke 
společné akceptaci ve lhůtě do 45 kalendářních dnů od data podpisu této 
Smlouvy. 

5.3 Zhotovitel je povinen započít s prováděním částí díla dle odst. 1.2 písm. c) až h) 
této Smlouvy do 5 pracovních dnů po akceptaci části díla dle odst. 1.2 písm. a) a 
b) této Smlouvy Objednatelem bez výhrad. Části díla dle odst. 1.2 písm. c) až h) 
této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli ke společné akceptaci ve 
lhůtě 10 měsíců od data podpisu této Smlouvy. 

5.4 Zhotovitel je povinen započít s prováděním části díla dle odst. 1.2 písm. i) této 
Smlouvy do 5 pracovních dnů od doručení výzvy oprávněné osoby Objednatele ve 
věcech technických k zahájení provádění této části díla dle odst. 1.2 písm. i) této 
Smlouvy. Výzva bude zaslána písemně či emailem na oprávněnou osobu 
Zhotovitele ve věcech technických. Část díla dle odst. 1.2 písm. i) této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli k akceptaci nejpozději do 1. 10. 2017. Lhůta 
k předání části díla dle odst. 1.2 písm. i) této Smlouvy Objednateli k akceptaci však 
neskončí dříve, než uplynutím 20 dnů od doručení výzvy oprávněné osoby 
Objednatele ve věcech technických dle věty první. 

5.5 Dílo bude prováděno postupně po částech, uvedených v odst. 1.2 písm. a) až i) 
této Smlouvy.  

5.6 Akceptace částí díla dle odst. 1.2 písm. a) a b) a částí díla dle odst. 1.2 písm. c) až 
h) této Smlouvy bude probíhat následujícím způsobem:   

 
a) Akceptace částí díla dle odst. 1.2 písm. a) a b) této Smlouvy: 
 

i. Veškerá dokumentace a výstupy částí díla dle odst. 1.2 písm. a) a b) této 
Smlouvy musí být předloženy Zhotovitelem Objednateli k akceptaci ve 
lhůtě uvedené v odst. 5.2 této Smlouvy. O této skutečnosti bude mezi 
smluvními stranami vyhotoven písemný datovaný zápis o předání těchto 
částí díla k akceptaci, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran 
ve věcech technických. Spolu s podpisem zápisu dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli veškerou dokumentaci a výstupy 
těchto částí díla. 
 

ii. Ve lhůtě, stanovené ve sloupci A tabulky uvedené v bodě v. níže, provede 
Objednatel posouzení, zda byly tyto části díla (dále též „předmět 
akceptace“) dokončeny v souladu s touto Smlouvou a jejími Přílohou č. 1 
a v jimi stanoveném rozsahu. 

 
iii. V případě, že Objednatel nevznese k předmětu akceptace žádné 

připomínky, bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný datovaný 
akceptační protokol, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran ve 
věcech technických, kterým bude konstatována akceptace částí díla dle 
odst. 1.2 písm. a) a b) této Smlouvy bez výhrad. 

 
iv. V případě, že Objednatel vznese k předmětu akceptace připomínky, 

uvede je do zápisu. Zhotovitel je v takovém případě povinen zapracovat 
tyto připomínky do předmětu akceptace ve lhůtě stanovené ve sloupci B 
tabulky uvedené v bodě v. níže, pokud si smluvní strany písemně 
neodsouhlasí prodloužení lhůty. Ve stejné lhůtě předloží Zhotovitel 
předmět akceptace se zapracovanými připomínkami Objednateli 
k opětovnému posouzení, které Objednatel provede ve lhůtě stanovené 
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ve sloupci C tabulky uvedené v bodě v. níže, což bude uvedeno v zápisu. 
V případě, že Objednatel nevznese v rámci opětovné akceptace žádné 
připomínky, bude postupováno dle bodu iii. V případě, že Objednatel 
vznese v rámci opětovného posouzení znovu připomínky, je Zhotovitel 
povinen zapracovat tyto připomínky do předmětu akceptace ve lhůtě 
stanovené ve sloupci D tabulky uvedené v bodě v. níže, pokud si smluvní 
strany písemně neodsouhlasí prodloužení lhůty. Nebudou-li připomínky 
Objednatele vypořádány ve lhůtě stanovené ve sloupci D tabulky uvedené 
v bodě v. níže, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 
dle odst. 12.5 této Smlouvy. 

 
v. Tabulka s akceptačními lhůtami: 

 
A B C D 

Lhůta pro 

první 

posouzení 

Lhůta pro 

vypořádání 

připomínek 

Lhůta pro 

opětovné 

posouzení 

Lhůta pro 

vypořádání 

opětovných 

připomínek 

7 10 5 10 

 
Pozn.: Lhůty jsou uvedeny v kalendářních dnech 

b) Akceptace částí díla dle odst. 1.2 písm. c) až h) této Smlouvy: 

i. Části díla dle odst. 1.2 písm. c) až h) této Smlouvy musí být předloženy 
Zhotovitelem Objednateli k akceptaci ve lhůtě uvedené v odst. 5.3 této 
Smlouvy. O této skutečnosti bude mezi smluvními stranami vyhotoven 
písemný datovaný zápis o předání těchto částí díla k akceptaci, 
podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran ve věcech technických. 
 

ii. Po předání částí díla dle odst. 1.2 písm. c) až h) této Smlouvy k akceptaci 
provede Objednatel posouzení, zda byly tyto části díla provedeny 
v souladu s touto Smlouvou a její Přílohou č. 1 a v jimi stanoveném 
rozsahu. V případě, že Objednatel nevznese k částem díla dle odst. 1.2 
písm. c) až h) této Smlouvy žádné připomínky, bude mezi smluvními 
stranami vyhotoven písemný datovaný akceptační protokol, podepsaný 
oprávněnými osobami smluvních stran ve věcech technických, kterým 
bude konstatována akceptace částí díla dle odst. 1.2 písm. c) až h) této 
Smlouvy bez výhrad. Zhotovitel je v takovém případě povinen předat 
Objednateli ke dni podpisu akceptačního protokolu veškeré zdrojové kódy 
vytvořené v rámci zhotovení díla dle této Smlouvy, a to v čitelné podobě 
se srozumitelnými komentáři a možností editace. 

 
iii. V případě, že Objednatel vznese ke kterékoli části díla dle odst. 1.2 písm. 

c) až h) této Smlouvy připomínky, uvede je do zápisu. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen zapracovat tyto připomínky do příslušné části 
díla ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejich vznesení, pokud si smluvní 
strany písemně neodsouhlasí prodloužení lhůty. Poté předloží dotčenou 
část díla Objednateli k opětovné akceptaci, což bude uvedeno v zápisu. 
V případě, že Objednatel nevznese v rámci opětovné akceptace žádné 
připomínky, bude postupováno dle bodu ii. V případě, že Objednatel 
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vznese v rámci opětovné akceptace znovu připomínky, bude postupováno 
stejně, jako je uvedeno v tomto bodě iii. Nedohodnou-li se smluvní strany 
písemně jinak, opětovná akceptace se v takovém případě může konat již 
pouze 1x. Nebudou-li vypořádány připomínky Objednatele ani v rámci 
opětovné akceptace, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu dle odst. 12.5 této Smlouvy. 

 

5.7 Po akceptaci všech částí díla dle odst. 1.2 písm. a) až h) této Smlouvy bez výhrad 
bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný datovaný předávací protokol č. 
1, který bude konstatovat převzetí všech částí díla dle odst. 1.2 písm. a) až h) této 
Smlouvy bez vad či nedodělků a v řádném rozsahu dle této Smlouvy a její Přílohy 
č. 1. V tomto předávacím protokolu č. 1 bude dále výslovně uvedeno, že 
okamžikem jeho podpisu přechází ze Zhotovitele na Objednatele výkon 
majetkových autorských práv ke všem částem díla dle odst. 1.2 písm. a) až h) této 
Smlouvy. Tento předávací protokol č. 1 bude podepsán oprávněnými osobami 
obou smluvních stran ve věcech technických. Jeho přílohou budou kopie obou 
podepsaných akceptačních protokolů, tj. akceptačního protokolu částí díla dle 
odst. 1.2 písm. a) a b) a akceptačního protokolu částí díla dle odst. c) až h) této 
Smlouvy. Předávací protokol č. 1 bude vyhotoven do 5 pracovních dnů po podpisu 
akceptačního protokolu částí díla dle odst. 1.2 písm. c) až h) této Smlouvy. 

5.8 Akceptace části díla dle odst. 1.2 písm. i) této Smlouvy bude probíhat následujícím 
způsobem:   

i. Část díla dle odst. 1.2 písm. i) této Smlouvy musí být předložena 
Zhotovitelem Objednateli k akceptaci ve lhůtě uvedené v odst. 5.4 této 
Smlouvy. O této skutečnosti bude mezi smluvními stranami vyhotoven 
písemný datovaný zápis o předání této části díla k akceptaci, podepsaný 
oprávněnými osobami smluvních stran ve věcech technických. 
 

ii. Po předání části díla dle odst. 1.2 písm. i) této Smlouvy k akceptaci 
provede Objednatel posouzení, zda byla tato část díla provedena 
v souladu s touto Smlouvou a její Přílohou č. 1 a v jimi stanoveném 
rozsahu. V případě, že Objednatel nevznese k části díla dle odst. 1.2 
písm. i) této Smlouvy žádné připomínky, bude mezi smluvními stranami 
vyhotoven písemný datovaný akceptační protokol, podepsaný 
oprávněnými osobami smluvních stran ve věcech technických, kterým 
bude konstatována akceptace části díla dle odst. 1.2 písm. i) této Smlouvy 
bez výhrad. Zhotovitel je v takovém případě povinen předat Objednateli 
ke dni podpisu akceptačního protokolu veškeré zdrojové kódy vytvořené 
v rámci zhotovení díla dle této Smlouvy, a to v čitelné podobě se 
srozumitelnými komentáři a možností editace. 

 
iii. V případě, že Objednatel vznese k části díla dle odst. 1.2 písm. i) této 

Smlouvy připomínky, uvede je do zápisu. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen zapracovat tyto připomínky do této části díla ve lhůtě 14 
kalendářních dnů od jejich vznesení, pokud si smluvní strany písemně 
neodsouhlasí prodloužení lhůty. Poté předloží dotčenou část díla 
Objednateli k opětovné akceptaci, což bude uvedeno v zápisu. V případě, 
že Objednatel nevznese v rámci opětovné akceptace žádné připomínky, 
bude postupováno dle bodu ii. V případě, že Objednatel vznese v rámci 
opětovné akceptace znovu připomínky, bude postupováno stejně, jako je 
uvedeno v tomto bodě iii. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, 
opětovná akceptace se v takovém případě může konat již pouze 1x.  
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5.9 Po akceptaci části díla dle odst. 1.2 písm. i) této Smlouvy bez výhrad bude mezi 
smluvními stranami vyhotoven písemný datovaný předávací protokol č. 2, který 
bude konstatovat převzetí části díla dle odst. 1.2 písm. i) této Smlouvy bez vad či 
nedodělků a v řádném rozsahu dle této Smlouvy a její Přílohy č. 1. V tomto 
předávacím protokolu č. 2 bude dále výslovně uvedeno, že okamžikem jeho 
podpisu přechází ze Zhotovitele na Objednatele výkon majetkových autorských 
práv k části díla dle odst. 1.2 písm. i) této Smlouvy. Tento předávací protokol č. 2 
bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran ve věcech 
technických. Jeho přílohou bude kopie podepsaného akceptačního protokolu části 
díla dle odst. 1.2 písm. i) této Smlouvy. Předávací protokol č. 2 bude vyhotoven do 
5 pracovních dnů po podpisu akceptačního protokolu části díla dle odst. 1.2 písm. 
i) této Smlouvy. Okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu č. 2 je 
považováno celé dílo v rozsahu této Smlouvy a její Přílohy č. 1 za předané.  

5.10 Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla či jeho části i před stanoveným 
termínem plnění. 

 

2.4  Dosavadní znění odst. 6.1 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím 

ustanovením: 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že za řádné provedení díla dle podmínek této 
Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou cenu ve výši: 

bez DPH 3.520.000,- Kč (slovy tři miliony pět set dvacet tisíc korun českých) 

DPH 739.200,- Kč (slovy sedm set třicet devět tisíc dvě stě korun českých) 

odpovídající sazbě 21% 

celkem 4.259.200,- Kč vč. DPH (slovy čtyři miliony dvě stě padesát devět tisíc 
dvě stě korun českých) 

Z celkové ceny díla činí:  

a) cena za provedení částí díla dle odst. 1.2 písm. a) až h) této Smlouvy:  

bez DPH 2.816.000,- Kč (slovy dva miliony osm set šestnáct tisíc korun 

českých) 

DPH 591.360,- Kč (slovy pět set devadesát jedna tisíc tři sta šedesát korun 

českých) odpovídající sazbě 21% 

celkem 3.407.360,- Kč vč. DPH (slovy tři miliony čtyři sta sedm tisíc tři sta 
šedesát korun českých) 

b) cena za provedení části díla dle odst. 1.2 písm. i) této Smlouvy:  

bez DPH 704.000,- Kč (slovy sedm set čtyři tisíc korun českých) 

DPH 147.840,- Kč (slovy sto čtyřicet sedm tisíc osm set čtyřicet korun 

českých) odpovídající sazbě 21% 

celkem 851.840,- Kč vč. DPH (slovy osm set padesát jedna tisíc osm set 
čtyřicet korun českých) 
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2.5  Dosavadní znění odst. 6.5 Smlouvy se vypouští bez náhrady. Dosavadní znění odst. 

6.6 Smlouvy se nově označuje jako odst. 6.5. 

 

2.6  Dosavadní znění odst. 7.1 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím 

ustanovením: 

7.1 Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu díla po dvou částech na základě dvou faktur, 
vystavených Zhotovitelem v souladu s následujícím postupem:  

a) Zhotovitel vystaví fakturu na první část ceny díla dle odst. 6.1 písm. a) této 
Smlouvy po předání částí díla dle odst. 1.2 písm. a) až h) této Smlouvy 
v souladu s odst. 5.7 této Smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění jejich 
pozdějších změn. Součástí faktury musí být kopie předávacího protokolu 
č. 1 dle odst. 5.7 této Smlouvy, osvědčujícího akceptaci a předání částí 
díla dle odst. 1.2 písm. a) až h) této Smlouvy bez vad a nedodělků dle 
podmínek této Smlouvy. V případě, že předložená faktura neobsahuje tyto 
předepsané náležitosti, Objednatel je oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit 
Zhotoviteli. 

b) Zhotovitel vystaví fakturu na druhou část ceny díla dle odst. 6.1 písm. b) 
této Smlouvy po předání části díla dle odst. 1.2 písm. i) této Smlouvy 
v souladu s odst. 5.9 této Smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění jejich 
pozdějších změn. Součástí faktury musí být kopie předávacího protokolu 
č. 2 dle odst. 5.9 této Smlouvy, osvědčujícího akceptaci a předání části 
díla dle odst. 1.2 písm. i) této Smlouvy bez vad a nedodělků dle podmínek 
této Smlouvy. V případě, že předložená faktura neobsahuje tyto 
předepsané náležitosti, Objednatel je oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit 
Zhotoviteli. 

 

2.7  Dosavadní znění odst. 10.2 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím 

ustanovením: 

10.2  Zhotovitel touto Smlouvou postupuje výkon majetkových autorských práv 
k částem díla dle odst. 1.2 písm. a) až h) této Smlouvy v souladu s odst. 5.7 této 
Smlouvy Objednateli v souladu s odst. 6.2 této Smlouvy, a to dnem 
oboustranného podpisu předávacího protokolu č. 1 dle odst. 5.7 této Smlouvy. 
Zhotovitel touto Smlouvou postupuje výkon majetkových autorských práv k části 
díla dle odst. 1.2 písm. i) této Smlouvy v souladu s odst. 5.9 této Smlouvy 
Objednateli v souladu s odst. 6.2 této Smlouvy, a to dnem oboustranného 
podpisu předávacího protokolu č. 2 dle odst. 5.9této Smlouvy. Objednatel 
uvedené postoupení přijímá a bude vlastním jménem a na vlastní účet vykonávat 
majetková autorská práva k CDNÚ. 

 

2.8  Dosavadní znění odst. 10.4 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím 

ustanovením: 
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10.4 Tento článek Smlouvy nabývá ve vztahu k částem díla dle odst. 1.2 písm. a) až h) 
účinnosti okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu č. 1 dle 
odst. 5.7 této Smlouvy, a ve vztahu k části díla dle odst. 1.2 písm. i) účinnosti 
okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu č. 2 dle odst. 5.9 této 
Smlouvy. 

 

 

2.9  Dosavadní znění odst. 11.1 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím 

ustanovením: 

11.1  Zhotovitel prohlašuje, že CDNÚ bude mít požadované vlastnosti a bude 
způsobilá k používání dle smluvních dokumentů a právních předpisů (dále jen 
„záruka“), a to po dobu 2 let ode dne oboustranného podpisu předávacího 
protokolu č. 1 dle odst. 5.7 této Smlouvy (dále jen „záruční doba“). Zhotovitel se 
zavazuje po dobu trvání záruky odstranit na své náklady veškeré vady a 
případné nedodělky, které se na díle objeví či zjistí během trvání záruční doby. 
Vadou, na niž se vztahuje záruka, se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka 
v kvalitě nebo parametrech CDNÚ, stanovených touto Smlouvou, jejími 
přílohami, zadávací dokumentací veřejné zakázky č. VZ13/2016 „SÚKL – 
Implementace Centrální databáze nežádoucích účinků“, obecně závaznými 
předpisy nebo v dokumentech vypracovaných v souvislosti s touto zakázkou, a 
pokud nejsou výslovně stanoveny, je určující kvalita nebo parametry obvyklé pro 
takovýto druh plnění (tj. související s plněním úkolů orgánů státní správy). Za 
vadu, na níž se vztahuje záruka, se rovněž považuje odchylka v kvalitě nebo 
parametrech CDNÚ způsobená změnou právních předpisů, ke které došlo 
v průběhu záruční doby. Za vadu není považována funkčnost CDNÚ, jejíž popis 
není v dokumentaci uveden, a která negativně neovlivňuje funkčnost CDNÚ. 
Za vadu CDNÚ, na níž se vztahuje záruka, se dále považuje skutečnost, že při 
používání CDNÚ se vyskytne některý (nebo i současně) z dále uvedených 
případů: (i) nefunkčnost některé v Příloze č. 1 uvedené funkcionality, a (ii) případ, 
kdy CDNÚ poskytuje výstupy odchylné od očekávaných hodnot daných 
požadovanými algoritmy, či postupy zpracování požadovanými procesy. 

 

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:      Zhotovitel: 

……………………………    ………………………………. 

PharmDr. Zdeněk Blahuta    Ing. Vlastimil Matějka 

ředitel       jednatel společnosti 


