
DODATEK Č. 1

-43- KE SMLOUVĚ O PODPOŘE PROVOZU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

128 Registr. PRÁVNÍ ODBOR

Smluvní strany:
číslo

›; 00 2 0/1 s

Česká republika - Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Organizační složka státu

se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

IČO: 00023833

zastoupená: doc. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D., ředitelem

(dále též jen „ÚZIS ČR" jako „Původní objednatel")

a

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

IČO: 00024341

jednající: Ing. Martin Zeman, ředitel odboru informatiky

(dále též jen „Nový objednatel")

a

MÚZO Praha, s.r.o.

se sídlem: Politických vězňů 15,110 00 Praha 1

IČO:49622897, DIČ:CZ49622897, plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 24646

bankovní spojení:

zastoupená:

(dále též jen „Poskytovatel")

číslo smlouvy Poskytovatele: -1433/17 JhfOj 1 l Opntfhl

(Všichni společně též jen jako „Smluvní strany")



t

dnešního dne, měsíce a roku, uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o podpoře a provozu

informačního systému ze dne 19.12. 2017 (dále též jen „Smlouva"):

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1 Poskytovatel a Původní objednatel uzavřeli dne 19. 12. 2017 smlouvu o podpoře a

provozu informačního systému, jejímž předmětem bylo poskytování služeb

související s podporou provozu informačního systému Ekonomický informační

systém EISJASU CZ.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Na základě změny příslušnosti hospodařit s majetkem státu týkající se předmětu

Smlouvy, se Smluvní strany dohodly, že nadále bude objednatelem služeb

vyplývajících ze Smlouvy Nový objednatel.

2.2 Nový objednatel výslovně prohlašuje, že přebírá za svá veškerá práva a povinnosti

plynoucí ze Smlouvy Původnímu objednateli, a to ke dni nabytí účinnosti tohoto

dodatku.

2.3 Poskytovatel prohlašuje, že se změnou objednatele výslovně souhlasí.

2.4 Peněžité závazky, které vzniknou Původnímu objednateli ze Smlouvy vůči

Poskytovateli nejpozději ke dni účinnosti tohoto dodatku, je povinen hradit Původní

objednatel. Peněžité závazky, které je na základě Smlouvy povinen hradit objednatel

Poskytovateli po dni účinnosti tohoto dodatku, je povinen uhradit Poskytovateli

Nový objednatel.

3. ZMĚNY SMLOUVY

3.1 ČI. 1.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto textem:

1.1 Objednatel prohlašuje, že:

1.1.1 je ústřední orgán státní správy, zřizovatel Původního

objednatele, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky

v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít

a řádně plnit závazky v níobsažené.

3.2 Příloha č. 2 Smlouvy - Oprávněné osoby se v ustanovení s názvem „Za Objednatele"

ruší a nahrazuje tímto textem:

Za Objednatele:

ve věcech smluvních (s oprávněním připravovat dodatky ke Smlouvě projejich písemné schválení

osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům) nebo jejich zplnomocněným

zástupcům):

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon



ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

ve věcech technických a realizačních:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu zástupci všech smluvních stran a

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.2 Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana

obdrží po jednom.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a sjeho zněním souhlasí, a na

důkaz toho k němu připojují svůj podpis.

14. Q2. 2018

V Praze dne
'lb L kol! V Praze dne

Česká republika - Ústav zdravotnických

informací a statistiky České republiky

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

ÍIZO
IValiii s. r. o. \

lila v ČR

Politických vězňů 15

*30 00 Praha 1 128 00 Pra. BOX 60



V Praze dne 1 6 -02- 2018

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

Ing. Martin Zeman


