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Dodatek č. 1 
             (VS-28606/ČJ-2018-800091)   

ke Smlouvě o zajištění servisní podpory informačního systému Fama +  

 

Smluvní strany: 

1. 
Obchodní firma: TESCO SW a.s. 
Sídlo: tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc 
IČ: 258 92 533 
DIČ: CZ699000785 
Zastoupená: RNDr. Josefem Tesaříkem, předsedou představenstva 
Bankovní spojení: XXXXXX 
Číslo účtu: XXXXXX 
Zapsaná dne 16. 10. 2001 pod spisovou značkou B.2530 u Krajského soudu v Ostravě. 
(dále jen Zhotovitel)  
na straně jedné 

a 

2. 
Název: Česká republika – Vězeňská služba České republiky 
Sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 
IČ: 002 12 423 
DIČ: CZ00212423 
Zastoupená: Ing. Romanem Šafránkem, ředitelem odboru informatiky 
Bankovní spojení: XXXXXX 
Číslo účtu: XXXXXX 
Založena na základě zákona České národní rady ze dne 17.11.1992 o Vězeňské službě a Justiční 
stráži České republiky 
(dále jen Objednatel)  
 
na straně druhé 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 02. 2014 Smlouvu o zajištění servisní podpory informačního 
systému Fama + (dále jen Smlouva). 

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy – trvání Smlouvy se prodlužuje o další 
jeden rok a přidávají se dvě dílčí plnění. 

3. Smluvní strany provádějí úpravy Smlouvy, které jsou obsaženy v článku II. tohoto dodatku. 

 

Článek II.  

Změna Smlouvy 

1. Článek VII. odst. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 04. 02. 2019. 

2. Příloha č. 1 Smlouvy se doplňuje o nové řádky v následujícím znění: 

 

Služba Specifikace služby Rozsah služby 

Úprava výkresové 
dokumentace 

zpracování výkresové 
dokumentace do podoby 
využitelné v aplikaci FaMa+ 

6 hodin měsíčně; nevyčerpané hodiny 
za kalendářní měsíc jsou převoditelné 
do dalšího měsíce, maximálně však 
v rámci jednoho kalendářního roku 

Jednorázové školení školení ovládání aplikace eOpen 
pro úpravu výkresové 
dokumentace v sídle Zhotovitele 

pro nejvýše dvě osoby, max. 6 hodin 
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Závěrečná ustanovení 

 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží každá smluvní strana. 

6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku byla dosažena v souladu s jejich vůlí, 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a na základě jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 
 

 V Olomouci dne:  4. 2. 2018  V Praze dne:  5. 3. 2018  
 Za TESCO SW a.s.:  Za Českou republikou – Vězeňská služba 

České republiky: 
 

     

 RNDr. Josef Tesařík,  Ing. Roman Šafránek,  

 předseda představenstva  ředitel odboru informatiky  
 


