
 

 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

evidované u zhotovitele pod číslem jednacím 794/06 

evidované u objednatele pod Tsm/2006/079/On 

 

 

Tuto smlouvu uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany: 

 

 

Zhotovitel MÚZO Praha s.r.o. 

 

Sídlo Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1 

Zastoupený Ing. Petrem Zaoralem a Janem Maršíkem, jednateli s.r.o. 

Druh organizace společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 24646 

IČ 49622897 

DIČ CZ49622897 

Bankovní spojení XXXXXXXXXXXX 

 

 

a 

 

 

Objednatel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

 

Sídlo Pekařská 53, 656 91 Brno 

Zastoupený MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel 

Druh organizace Příspěvková organizace 

IČ 00159816 

DIČ CZ00159816 

Bankovní spojení XXXXXXXXXXXX 

 

 

 

Změna předmětu smlouvy a ceny za údržbu a aktualizaci software.  

 

 

Nové znění čl. 1, odst. 1 

 

 

Čl. 1 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je údržba a aktualizace software eVýkaznictví verze STANDARD. 

Údržba spočívá v opravě a optimalizaci jednotlivých funkcí software, aktualizací se rozumí 

úprava software dle nově vydávaných právních předpisů a směrnic.  

 

 

Nové znění čl. 2, odst. 1 a odst. 2 
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Čl. 2 

Cena a fakturace 

 

1. Cena za údržbu a aktualizaci software podle čl. 1 byla sjednána dohodou smluvních stran a 

činí za 1 organizaci, 3 uživatele a za každý započatý kalendářní rok platnosti této smlouvy 

3 383,- Kč. bez DPH 

 

K takto určené ceně se připočítává DPH podle sazby stanovené zákonem o dani z přidané 

hodnoty v platném znění.   

 

2. Úhrada ceny podle čl. 2 odst. 1 bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, 

zaslaného zhotovitelem. V roce 2018 bude fakturace provedena k prvnímu pracovnímu dni 

měsíce června. V následujících letech pak za každý rok platnosti této smlouvy k prvnímu 

pracovnímu dni měsíce března daného roku. K těmto dnům se také považuje za 

uskutečněné dílčí zdanitelné plnění podle zákona o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění. Splatnost faktur je  30 dnů od jejich doručení objednateli, za den zaplacení je 

považován den odepsání příslušné peněžní částky z účtu objednatele.  

 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají beze změny 

v platnosti. 

 

 

Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, každá smluvní strana obdrží jeden exemplář. 

 

 

 
 

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek zveřejnit v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a to společně se smlouvu a dodatkem č. 1, 
jemu předcházejícím. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového 
vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou a přísl. dodatky v rozsahu požadovaném 
uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést 
objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

 

Datum:  16.4.2018 Datum:    09.04.2018 

  

 

Za zhotovitele: .......................... Za objednatele: .......................... 

  MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel 

 

 

                       .......................... 

                                                 


