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DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY A ÚDRŽBY  
EMC DOCUMENTUM  

uzavřené dne 16. 3. 2016 

mezi těmito stranami  

 

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

IČ: 00023817 

se sídlem: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, 

zastoupena: PharmDr. Zdeňkem Blahutou, MHA, ředitelem 

(dále jen "Objednatel")  

  

a 

 

Itelligence, a.s. 

IČ: 26718537 

DIČ: CZ 26718537 

se sídlem: Brno – Pisárky, Hlinky 505/118, okres Brno-město, PSČ 603 00 

zastoupena: Ing. Rajmundem Pavlou, předsedou představenstva 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 35-4690530217/0100 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

Dne 16. 3. 2016 byla mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřena smlouva o poskytování 
technické podpory a údržby EMC Documentum (dále jen „smlouva“). 

Tímto dodatkem se smlouva mění tak, jak je uvedeno v čl. II tohoto dodatku. 

 

 

II. 

Změna smlouvy 

Dosavadní znění odst. 1.01 smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

 

Objednatel je uživatelem softwarového produktu uvedeného v odst. 1.03 tohoto článku, a to 
na základě smlouvy o dílo „Dodávka SW pro správu sdílené dokumentace SŘJ, smluv“ ze 
dne 19. 9. 2008 (ev. č. SUKL 74-08). Touto Smlouvou se Poskytovatel zavazuje poskytovat 
Objednateli technickou podporu a údržbu pro softwarový produkt uvedený v odstavci 1.03, a 
to po dobu 17 měsíců od data účinnosti této Smlouvy (toto plnění je dále ve Smlouvě 
označováno také jako „Služba“ či „Služby“). Služby technické podpory a údržby budou 
poskytovány v následujícím rozsahu: 

a) poskytování reaktivní podpory Systému, 

b) poskytování proaktivní podpory Systému, 

c) řešení změnových a rozvojových požadavků Systému, 

d) další služby. 
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Bližší specifikace jednotlivých Služeb a režimu jejich poskytování je obsažena v čl. 2 a v 
Příloze č. 1 této Smlouvy, která je její nedílnou součástí. 

 

 

Dosavadní znění odst. 12.01 smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

 

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 20. 3. 2016 do 19. 8. 2017. 

 

 

Dosavadní znění odst. 13.01 smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

 

Kterákoli ze smluvních stran může Smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď 
musí být písemná a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba 
při výpovědi ze strany Objednatele činí 1 týden, ze strany Poskytovatele činí 2 měsíce. 
Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni prokazatelného doručení výpovědi 
druhé smluvní straně. Za řádné doručení výpovědi se považuje její doručení prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo její doručení do datové schránky druhé 
smluvní strany. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 exemplářích, v jednom pro každou stranu.  

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. 

Strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé, vážné a svobodně projevené vůle 
a s jeho textem souhlasí. 

 

 

V Praze dne 17. 3. 2017     V Brně dne 8. 3. 2017 

 

 

 

 

……………………………….     ………………………………. 

PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA    Ing. Rajmund Pavla,  

ředitel         předseda představenstva 

za Objednatele      za Poskytovatele 

 


