
 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené dne 16. 12. 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, MHA, ředitelem 

bankovní spojení: č.ú.  623101/0710 
 
(dále jen "Objednatel")  

 

a 

 

Solitea Business Solutions s.r.o. 

IČ:   64946274 

DIČ:   CZ64946274 

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zastoupen:  Petrem Francem, MBA, Msc., jednatelem 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č.ú. 19-5527790267/0100 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“) 

 

 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.1 Dne 16. prosince 2016 uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení VZ38/2016 „SÚKL – 
Informační systém e-Recept“, v nemž byla nabídka podaná Zhotovitelem vyhodnocena jako 
nejvýhodnější, smluvní strany Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je vytvoření informačního 
systému e-Recept (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Vzhledem k tomu, že ze strany Objednatele vzešly nové požadavky na zabezpečení 
vytvářeného informačního systému v návaznosti na přijetí Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), je Zhotovitel nucen pro splnění těchto neplánovaných požadavků využít 
služeb subdodavatele, tudíž se smluvní strany dohodly, že se Smlouva mění tak, jak je 
uvedeno v Čl. 2 tohoto dodatku. 
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Článek 2. 

Změna Smlouvy 

2.1 Do článku 3 odst. 3.5 Smlouvy se do věty první za slova „a to svých pracovníků“ vkládají 
slova „i pracovníků případného subdodavatele“. 

2.2 Do článku 3 odst. 3.6 Smlouvy se do věty první za slova „pro své zaměstnance“ vkládají slova 
„nebo zaměstnance svého subdodavatele“, a za slova „a to svých pracovníků“ se vkládájí 
slova „i pracovníků případného subdododavatele“. 

2.3 Do článku 3 odst. 3.7 třetí odrážka Smlouvy se za slova „k Zhotoviteli“ vkládají slova „či jeho 
subdodavateli“ a za slova „osoby Zhotovitele“ se vkládají slova „či jeho subdodavatele“. 

2.4 Článek 8 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním: 

 

„Článek 8. 

Subdodávky Zhotovitele 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce při provádění díla podle této Smlouvy 
výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců a subdodavatelů uvedených v Příloze 
č. 3 této Smlouvy. V případě nemožnosti použití takového subdodavatele z objektivních 
důvodů je Zhotovitel povinen vyžádat si předem písemně souhlas Objednatele 
s nahrazením takového subdodavatele. Objednatel není povinen souhlas udělit v 
případě, kdy se nebude dle jeho názoru jednat o objektivní důvody nemožnosti použití 
subdodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské 
práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. 

8.2 Výlučná odpovědnost Zhotovitele vůči Objednateli za koordinaci prací a řádné 
provedení díla není subdodávkami dotčena.  

8.3 Použití (jiného) subdodavatele v rozporu s touto Smlouvou je porušením této Smlouvy 
podstatným způsobem. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby subdodavatel byl vůči Zhotoviteli vždy zavázán 
nejméně stejnými podmínkami a v rozsahu, jak jsou obsaženy ve smluvním vztahu 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem, a to nejpozději ode dne zahájení činnosti 
subdodavatele pro Zhotovitele a v rozsahu odpovídajícím rozsahu činností, které má 
plnit k provedení díla, tedy včetně časového harmonogramu, dle kterého má být dílo 
provedeno. 

8.5 Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za plnění dle této Smlouvy poukazem na 
plnění díla subdodavatelem. 

8.6 V rámci plnění předmětu této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
nejpozději do: 
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a) 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo 

b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění Smlouvy 

přesahuje 1 rok; 

písemný seznam subdodavatelů, ve kterém je povinen identifikovat všechny 

subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 %  

a) z celkové ceny předmětu Smlouvy, nebo 

b) z části ceny předmětu Smlouvy uhrazené Objednatelem v jednom kalendářním 

roce, pokud doba plnění předmětu Smlouvy přesahuje 1 rok.  

Při porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.“ 

 

2.5 Do Článku 11 Smlouvy se za odstavec 11.2 doplňuje nový odstavec 11.3 v následujícím 
znění: 

„Zhotovitel prohlašuje, že záruka uvedená v odst. 11.1 tohoto článku Smlouvy se vztahuje 
i na jednotlivé části díla, které neprovedl či nedodal sám Zhotovitel, ale provedl ho některý 
ze subdodavatelů. Z tohoto důvodu je Zhotovitel povinen smluvně zavázat své 
subdodavatele takovým způsobem, aby práva z jimi poskytovaných záruk za jakost byla 
minimálně stejná jako u záruky za jakost Zhotovitele, a aby tato práva bez dalšího náležela 
i Objednateli a jeho právním nástupcům (zejména bez potřeby dalšího souhlasu příslušného 
subdodavatele). Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání Objednatele, nejpozději však při 
předání a převzetí díla, předat mu záruční listy na jednotlivé jeho části podle určení 
Objednatele a potvrdit mu písemně i záruční práva vůči všem příslušným subdodavatelům 
popř. na něj převést práva z těchto záruk.“ 

Dosavadní odstavce 11.3 až 11.10 se označují jako odstavce 11.4 až 11.11 

 

2.6 Do Článku 17 Smlouvy se na konec odstavce 17.2 doplňuje následující text: 

„Příloha č. 3 – Seznam oprávněných subdodavatelů“ 

 

2.7 Za dosavadní Přílohu č. 2 Smlouvy se vkládá nová Příloha č. 3 Smlouvy, kterou tvoří Příloha 
č. 1 tohoto dodatku. 

 

 

Článek 3. 

Závěrečná ustanovení 

3.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy neuvedená v Čl. 2 tohoto dodatku zůstavají dodatkem 
nedotčena. 

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

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

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
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3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1 – Seznam oprávněných subdodavatelů (stává se Přílohou č. 3 Smlouvy) 

 

 
V Praze dne 18. 7. 2017   
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
 
……………………………     ………………………………. 
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA    Petr Franc, MBA, Msc. 
ředitel        jednatel 
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Prohlášení o subdodavatelském systému a podílu výkonů 

(podíl výkonů ve finančním ohodnocení na celkové nabídkové ceně) 

 podíl v % podíl v tis. Kč 

Služby realizované vlastními kapacitami  ..... 96 %  ........ 14 110 tis. Kč 

Služby realizované subdodavateli celkem  ....... 4 %  ............ 570 tis. Kč 

 

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELÍCH 

 

1. subdodavatel 

Název/jméno, právní forma a sídlo/místo podnikání:   druh subdodávky:  

Citadelo Czech Republic s.r.o. ...........................................  služby v oblasti bezpečnosti CÚeR 

Jankovcova 18a, 170 00, Praha 7 .......................................   

IČ: 06084222 ......................................................................  4 % ........  570 tis. Kč ..................  

 

 

 

 

(a)  

(b) Petr Franc, jednatel 

(c)  

(d)  

(e) Pozn.: finanční údaje v tis. Kč bez DPH 

 


