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DODATEK Č. 1 K LICENČNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 10. 8. 2017 

uzavřené 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 "Nabyvatel")  

 

a 

 

MARBES CONSULTING s.r.o. 

IČ:   25212079 

DIČ:   CZ25212079 

se sídlem: Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 

zastoupen:  Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem 

bankovní spojení: XXX 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

 

I. 
Úvodní ustanovení 

1.1  Dne 10. 8. 2017 uzavřely smluvní strany licenční smlouvu (dále jen „Smlouva“), kterou 
Poskytovatel Nabyvateli poskytl oprávnění k výkonu práva užít aplikační software pro 
nahlížení do základních registrů PROXIO XZR a PROXIO EOS, a kterou se dále 
Poskytovatel zavázal poskytnout Nabyvateli související služby, uvedené v odst. 2.3 
Smlouvy. 

 

1.2  V souvislosti s plněním předmětu Smlouvy byl Nabyvatel povinen dodat Poskytovateli 
platný certifikát pro komunikaci se základními registry, vydaný Správou základních 
registrů. Z důvodů administrativních a technických postupů došlo na straně Správy 
základních registrů při vydání a integraci certifikátu do systémů Nabyvatele, tj. bez 
zavinění Poskytovatele, k prodlení.  

1.3 Z tohoto důvodu je nutno posunout termín pro poskytnutí služby dle odst. 2.3 písm. b) 
Smlouvy, proto smluvní strany uzavírají tento dodatek, kterým se Smlouva mění tak, jak 
je uvedeno v článku II.  

 

II. 
Změna Smlouvy 
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2.1  Dosavadní znění odst. 3.2 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím 
ustanovením: 

 
„3.2    Službu dle odst. 2.3 písm. b) této Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout 

Nabyvateli ve lhůtě do 40 pracovních dnů od data akceptace služby dle odst. 2.3 
písm. a) této Smlouvy bez výhrad; ve stejné lhůtě je Poskytovatel povinen předložit 
výsledek těchto služeb Nabyvateli k akceptaci.“ 

 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy neuvedená v Čl. II tohoto dodatku zůstávají 

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 dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti, 
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. 

 
 

V Praze dne 3. 10. 2017    V Plzni dne 25. 9. 2017 

 

Nabyvatel:      Poskytovatel: 

 

 

 

……………………………………………     ………………………………………………. 

PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA   Ing. Miroslav Dvořák 

ředitel       jednatel 

 


