
DODATEK Č. 1 K SERVISNÍ SMLOUVĚ
Č. 75154960/000/2017 ZE DNE 25. 04. 2017

uzavřený podle § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(„Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

(1)        Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

se sídlem na adrese Lhotecká 559/17,  14300 Praha 12,  Kamýk,  IČO:  75154960,  zapsaná v
obchodním rejstříku, evidující úřad: , oddíl ---, vložka ---,

kontaktní e-mailová adresa/y: 

(„Objednatel“)

a

(2)        INISOFT s.r.o.

se sídlem na adrese Rumjancevova 696/3, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 25417657,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
16913

kontaktní e-mailová adresa:

(„Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel společně „Strany“, a každý samostatně „Strana“)

PREAMBULE

(A)      Strany uzavřely dne 25. 04. 2017 servisní smlouvu o celoroční podpoře k softwarovým produktům
Dodavatele včetně jejích příloh, ve znění jejích pozdějších dodatků („Smlouva“).

(B)      Strany si přejí upravit Smlouvu zejména tak, aby ji mohly do budoucna měnit či rušit a společně
komunikovat výhradně elektronickými prostředky, a proto uzavírají tento Dodatek.

1.        PŘEDMĚT DODATKU

1.1      Strany si budou zasílat jakákoli sdělení týkající se Smlouvy a činit veškerá jednání související se
změnou či ukončením Smlouvy výhradně elektronickými prostředky, zejména prostřednictvím e-
mailových adres uvedených v záhlaví tohoto Dodatku.

1.2      Strany si bez zbytečného odkladu sdělí jakékoliv změny svých dříve oznámených identifikačních a
kontaktních údajů, přičemž doručením takového sdělení dojde ke změně údaje Strany bez nutnosti
uzavření dodatku ke Smlouvě.

1.3       Byla-li  Smlouva uzavřena před 1.  1.  2014, Smlouva a práva a povinnosti  z  ní,  včetně práv a
povinností z porušení Smlouvy, se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne účinnosti tohoto Dodatku.

1.4      Dojde-li ke změnám softwarových produktů Dodavatele, jeho organizačních procesů či obchodní
politiky, Dodavatel bude oprávněn Smlouvu a její přílohy změnit, a to zejména v oblasti rozsahu a
kvality  poskytovaných  služeb  a  položek  v  ceníku  servisní  podpory.  Dodavatel  bude povinen
informovat Objednatele o navržené změně nejméně 20 dní před dnem nabytím účinnosti změny, a
to elektronickou zprávou na, v daný okamžik aktuální a Dodavateli oznámenou kontaktní e-mailovou
adresu. Nevyjádří-li Objednatel nesouhlas s navrženou změnou, dnem jejího nabytí účinnosti se
stává nedílnou součástí  Smlouvy. Nesouhlasí-li  Objednatel  se změnou Smlouvy, je oprávněn
Smlouvu ukončit doručením nesouhlasu v obecné výpovědní době dle Smlouvy; Dodavatel bude
poskytovat  služby do dne zániku Smlouvy dle podmínek Smlouvy účinných před předmětnou
změnou.

 

 



2.        SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1      Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření a lze jej upravovat, měnit nebo doplňovat
pouze ve formě písemných elektronických dodatků.

2.2      Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní části Smlouvy nejsou tímto Dodatkem výslovně
dotčeny.

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na
důkaz čehož připojují níže své elektronické podpisy.
 

 

INISOFT s.r.o.                                                           Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Dne 23. 02. 2018                                                       Dne 23. 02. 2018

 

                                                                                                                  Podepsáno ve webovém prostředí prostým

                                                                                                                  elektronickým podpisem podle Zákona 297/2016 Sb.

Elektronicky podepsáno                                                                            – Zákon o službách vytvářejících důvěru

kvalifikovaným certifikátem                                                                       pro elektronické transakce

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

jednatel                                  Mgr. Jan Louška

                                                                                  ředitel

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 


