
Č. objednatele: Č. poskytovatele:

Dodatek č. 16

ke Smlouv  č. NEHK1AH101 (NEHK.1.05.S.01)

mezi

ICZ a.s.

a

Fakultní nemocnicí Hradec Králové

na „Zabezpečení servisu informačního systému AMIS*H
po skončení záruční doby“ uzav ené mezi níže uvedenými

smluvními stranami dne 1. 3. 2000
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1SMLUVNÍ STRANY

1.1Objednatel:

Organizace: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Se sídlem: Sokolská 581, 500 05, Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ: 00179906
DIČ: CZ 00179906
Banka: Česká národní banka
Číslo účtu: 24639511/0710
Zastoupená: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., editelem
(dále jen Objednatel)

1.2Poskytovatel:

Obchodní firma: ICZ a.s.
Se sídlem: Na h ebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 25145444
DIČ: CZ699000372
Zapsaná: V obchodním rejst íku vedeném MS v Praze, odd. B, vložka 4840
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2109164825/2700
Zastoupená: na základě plné moci
(dále jen Poskytovatel)

2 P EDM T DODATKU

2.1 Smlouva o zabezpečení servisu informačního systému AMIS*H po skončení
záruční doby, uzav ená dne 1. 3. 2000 (dále jen „smlouva“) a ve znění Dodatku č.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14 a 15 se mění takto:

2.1.2. P íloha č. III „Měsíční rozpis plateb“ se ruší a nahrazuje P ílohou
č. III v podobě, která tvo í p ílohu tohoto dodatku a je jeho nedílnou
součástí.

2.2 Pro rok 2017 – 2018 se doplňují následující platební podmínky:

a) Dohodnutá cena bude zvýšena o daň z p idané hodnoty, která bude účtována
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění, ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění. Dodávky dohodnutých služeb budou realizovány v dílčích
plněních v rozsahu daného kalendá ního měsíce. Cena za služby bude
objednatelem hrazena po skončení měsíce, a to na základě daňového dokladu
(faktury) vystavovaného poskytovatelem vždy po uplynutí p íslušného
kalendá ního měsíce, v němž byly služby poskytovány. Daňový doklad (faktura)
bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z p idané hodnoty, v platném znění, a bude splatný ve lhůtě 45 dnů od
jeho prokazatelného doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit
poskytovateli do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), který nebude
obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními p edpisy ČR nebo touto
smlouvou nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících
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náležitostí nebo nesprávných údajů). V takovém p ípadě začne běžet doba
splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením ádně opraveného daňového
dokladu (faktury) objednateli.

b) Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli slevu ve výši 4 % ze
sjednané ceny služeb za 12 měsíců, což činí částku 96 444, 50 Kč bez DPH, a to
za podmínky, že objednatel nep ekročí dohodnutou splatnost všech závazků
vyplývající z této smlouvy. Oprávněná sleva, na kterou tímto vznikne objednateli
nárok, bude zohledněna v posledním daňovém dokladu smluvního období (viz.
P íloha IV původní smlouvy). V p ípadě, že splatnost nebude dodržena u kterékoli
měsíční faktury v daném období, bude za období únor 2018 fakturována cena bez
této slevy tedy 200 926,- Kč bez DPH.

2.3 Tímto dodatkem se doba trvání smlouvy mění na dobu určitou, a to na dobu do
28. 2. 2018.

3 ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek tvo í nedílnou součást smlouvy. Je vyhotoven ve dvou
stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze stran této smlouvy.

3.2 Pokud dojde po dobu poskytování servisních služeb ke změně sazby DPH, bude
DPH fakturována ve výši stanovené p íslušným právním p edpisem platným
k poslednímu dni p íslušného měsíce, v němž byla služba poskytnuta.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem 1. 3. 2017. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že jejich smluvní volnost nebyla nijak
omezena, že souhlasí s jejím obsahem i s tím, že tato byla sepsána na základě
pravdivých údajů na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v
tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4 P ÍLOHY DODATKU

- P íloha č. III Dohodnuté ceny služeb pro jednotlivé měsíce

5 PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Praze dne: 28. 2. 2017 V Hradci Králové dne: 28. 2. 2017

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

na základě plné moci
ICZ a.s.

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
editel

Fakultní nemocnice Hradec Králové
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P ÍLOHA Č. III

Dohodnuté Ceny Služeb pro jednotlivé měsíce

Měsíc Měsíční splátka bez DPH

B ezen 2017 200 926,- Kč
Duben 2017 200 926,- Kč
Květen 2017 200 926,- Kč
Červen 2017 200 926,- Kč
Červenec 2017 200 926,- Kč

Srpen 2017 200 926,- Kč
Zá í 2017 200 926,- Kč
íjen 2017 200 926,- Kč

Listopad 2017 200 926,- Kč
Prosinec 2017 200 926,- Kč
Leden 2018 200 926,- Kč
Únor 2018 200 926,- Kč

sleva dle čl. 2.3 dodatku 4% z celkové částky
cena za Únor 2018 po slevě 104 481,50 Kč


