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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
TECHNICKÉ A SERVISNÍ PODPORY BEZPEČNOSTNÍHO 

PERIMETRU 

uzavřený 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 

 

ICT Energo s.r.o. 

IČ: 29268826 

DIČ: CZ29268826 

se sídlem: Palackého třída 91, 612 00 Brno 

zastoupen: Robertem Volejníkem, jednatelem 

bankovní spojení: č.ú. XXX 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jen jako „smluvní strany“) 

 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.01 Dne 1. 12. 2015 uzavřel Objednatel s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb 
technické a servisní podpory bezpečnostního perimetru (dále jen „Smlouva“), kterou se 
Poskytovatel zavázal poskytovat Objednateli ode dne účinnosti Smlouvy do 31. 12. 2017 
služby spočívající v technické a servisní podpoře ve Smlouvě specifikovaného 
vybraného HW a SW (dále jen „vybraný HW a SW“).  

1.02 Od 1. 1. 2018 vzniká zákonná povinnost elektronické preskripce, která je na straně 
Objednatele realizována prostřednictvím informačního systému centrálního úložiště 
elektronických receptů. S ohledem na nutnost zajištění bezproblémového chodu 
podpůrných systémů centrálního úložiště elektronických receptů, mezi které patří i 
vybraný HW a SW, dohodly se smluvní strany tímto dodatkem na prodloužení platnosti 
a účinnosti Smlouvy o 2 měsíce.  

1.03 Tímto dodatkem se mění Smlouva tak, jak je uvedeno v čl. 2 této Smlouvy. 
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Článek 2. 

Změna Smlouvy   

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

„12.01  Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 28. 2. 2018 včetně.“ 

  

Článek 3.  

Závěrečná ustanovení 

3.01 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto 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. Prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán ani v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

3.04 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 

 

Na důkaz toho, že celý obsah dodatku je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, 
připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tento dodatek své vlastnoruční podpisy. 

 
 
 
V Praze dne 12. 12. 2017 V Brně dne 29. 11. 2017 
  
 
 
Objednatel: Poskytovatel: 
 
 
 
…………………………… ………………………………. 
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA Robert Volejník 
ředitel jednatel 
 


