
 

 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o poskytování IT služeb pro informační systémy SÚKL 

 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, mezi následujícími 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 

bankovní spojení: 623101/0710 

(dále jen "Objednatel")  

 

a 

 

IBA CZ, s.r.o. 

IČ:    25783572 

DIČ:    CZ25783572 

se sídlem:  Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 

zastoupen:   Alešem Hojkou, jednatelem 

bankovní spojení: XXX 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.01 Dne 30. 6. 2017 uzavřely Objednatel s Poskytovatelem smlouvu o poskytování IT služeb 
pro informační systémy SÚKL (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je poskytování 
analytických, technických, programátorských, architekturních, implementačních a 
projektových služeb, spočívající zejména (nikoli však výlučně) v:  

• Programování REST API, 

• Programování portálových řešení nad REST API, 

• Programování navázané aplikační logiky, 

• Zpracování návrhu struktury a chování REST služeb, 

• Tvorbě konceptů, 

• Komponentovém vývoji, 

• Vytváření definice REST rozhraní,  

• Řízení programátorských činností, 

• Odhadu času potřebného pro vývoj řešení, 

• Konfiguraci dohledových technologií, 

• Přípravě a uložení dat (SQL a NO-SQL), 

• Práci s certifikáty, LDAP, CA a autentizačními mechanizmy 

• Volání webových služeb a REST API, 



 

 

• Tvorbě dokumentace,  

• Čtení dokumentace, 

• Komunikaci se zástupci Objednatele, 

• Komunikaci s dodavateli IT řešení třetích stran, 

• Školení IT zaměstnanců Objednatele, 

• Koordinaci komunikace, organizaci schůzek, termínů, úkolů a výkazů. 

1.02 Vzhledem k tomu, že Poskytovatel byl v preambuli Smlouvy nedopatřením chybně 
identifikován nesprávným IČ a sídlem (nové sídlo bylo do obchodního rejstříku zapsáno 
2 dny před podpisem Smlouvy), dohodly se smluvní strany na odstranění této 
nesprávnosti, tak jak je uvedeno v Čl. 2 tohoto dodatku. 

 

Článek 2. 

Změna Smlouvy 

2.01 Tímto dodatkem se identifikace Poskytovatele v preambuli Smlouvy nahrazuje tímto 
textem: 

IBA CZ, s.r.o. 

IČ:    25783572 

DIČ:    CZ25783572 

se sídlem:  Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 

zastoupen:   Alešem Hojkou, jednatelem 

bankovní spojení: XXX 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

Článek 3. 

Závěrečná ustanovení 

3.01 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy neuvedená v Čl. 2 tohoto dodatku zůstávají 
dodatkem nedotčena. 

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

3.03 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. 

3.04 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

V Praze dne 4. 9. 2017     V Praze dne 11. 7. 2017 

 

Objednatel: Poskytovatel: 
 
 
 
…………………………… ………………………………. 
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA Aleš Hojka 
ředitel jednatel 


