
 

 
Strana 1 z 2 

Smlouva o poskytování služeb - 8. 8. 2017 

 

DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 
uzavřené v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 
 

mezi stranami: 

 

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

IČ:    00023817 

se sídlem.   Šrobárova 48, 100 41, Praha 10 

zastoupena:  Mgr. Irenou Storovou, příkazem k zastupování pověřenou řízením 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

bankovní spojení: č.ú. 623101/0710  (veden u ČNB) 

(dále jen "Objednatel")  

 

a 

 

A 11 s.r.o. 

IČ:    27120805 

DIČ:    CZ27120805 

se sídlem:  Bělehradská 568/92, 120 00 Praha 2 

zastoupen/a:   Mgr. Alešem Zavoralem, 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 18. 1. 2018 uzavřel Objednatel s Poskytovatelem smlouvu o poskytování služeb 
(dále jen Smlouva“), kterou se Poskytovatel zavázal vytisknout odborné publikace 
Objednatele, vkládat je jako přílohu do Poskytovatelem vydávaného odborného 
periodika Zdravotnických novin ZN Plus (dále jen „ZN Plus“) a společně se ZN Plus je 
distribuovat konečným odběratelům.  

1.02 Vzhledem ke skutečnosti, že Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 19. 1. 2018 
a dále vzhledem k tomu, že na základě ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. 
o registru smluv nabývá smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, dohodly se smluvní 
strany na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v Článku 2. tohoto dodatku.  
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Článek 2. 

Změna Smlouvy 

2.01 Dosavadní znění odst. 14.09 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím 
ustanovením:  

„Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.“ 

2.02 Z tabulky v Příloze č. 2 Smlouvy se bez náhrady vypouští následující část: 

3/2018 pá 5.1.2018 pondělí 15.1.2018 

 

  

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. 

 

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

 
 
V Praze dne …13. 2. 2018     V Praze dne 22. 1. 2018 
 
 
Objednatel: Poskytovatel: 
 
 
 
…………………………… ………………………………. 
Mgr. Irena Storová Mgr. Aleš Zavoral 
příkazem k zastupování pověřena řízením jednatel 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv 


