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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZE DNE 30. 4. 2015 

uzavřený mezi stranami: 

 

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

IČ:    00023817 

se sídlem.   Šrobárova 48, PSČ: 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 

 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 

IČ:    28606582 

DIČ:    CZ28606582 

se sídlem:  Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava 

zastoupen/a:   Ing. Vladimírem Měkotou, místopředsedou představenstva 

   Ing. Milanem Juříkem, členem představenstva 

bankovní spojení: č.ú. XXX 

(dále jen „Poskytovatel“) 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení  

1.01 Dne 30. 4. 2015 uzavřel Objednatel s Poskytovatelem Smlouvou o poskytování služeb 
(dále jen „Smlouva“), kterou se Poskytovatel zavázal poskytovat Objednateli po dobu 3 
let ode dne převzetí zálohovacího systému Objednatele definovaného v příloze č. 1 
Smlouvy služby deduplikace, zálohování a obnovy dat. 

1.02 Z důvodu plánovaného přechodu na nový systém zálohování Objednatele je nezbytné 
prodloužit platnost Smlouvy o 4 měsíce. Proto se smluvní strany dohodly na změně 
Smlouvy tak, jak je uvedeno v Čl. 2 tohoto Dodatku. 

 

Článek 2. 

Změna Smlouvy 

2.01 Dosavadní znění odst. 1.01 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím 
ustanovením: 

„Touto Smlouvou se Poskytovatel zavazuje poskytovat Objednateli po dobu 40 měsíců 
ode dne převzetí zálohovacího systému Objednatele definovaného v příloze č. 1 této 
Smlouvy (dále jen „systém“) služby deduplikace, zálohování a obnovy dat systému 
v následujícím rozsahu: 

(a) provádění deduplikace, zálohování a obnovy dat systému (prostředí „S“ a „EP“) na 
platformě Windows, Linux Red Hat a Exalytics, 
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(b) provádění pravidelných činností souvisejících se službami uvedenými pod písm. a) 
tohoto odstavce, 

(c) provozování HelpDesku, 

(d) poskytování telefonické Hotline v rozsahu do 30 minut měsíčně, 

(e) vedení dokumentace nutné pro realizaci zálohování a obnovy dat, a  

(f) provádění prací ad hoc souvisejících s deduplikací, zálohováním a obnovou dat 
mimo činností uvedených pod písm. a) až e) tohoto odstavce, a to dle požadavků 
Objednatele na základě samostatných objednávek Objednatele. Maximální rozsah 
těchto prací ad hoc je 300 hodin za celou dobu trvání této Smlouvy. 

Toto plnění je dále ve Smlouvě označováno jako „Služba“ či „Služby“ a jeho bližší 
specifikaci obsahuje příloha č. 2 této Smlouvy.“ 

2.02 Dosavadní znění odst. 7.04 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím 
ustanovením: 

„Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby v rozsahu dle čl. 1 a 2 a přílohy č. 2 této 
Smlouvy po dobu 40 měsíců ode dne převzetí systému dle odst. 7.03 této Smlouvy. „ 

2.03 Dosavadní znění odst. 11.01 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím 
ustanovením: 

„Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 40 měsíců ode dne převzetí 
systému dle odst. 7.03 této Smlouvy.“ 

 

Článek 3. 

Závěrečná ujednání 

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 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 

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

 
V Praze dne 3. 5. 2018     V Ostravě dne 17. 4. 2018 
 
Objednatel: Poskytovatel: 
 
 
…………………………… ………………………………. 
Mgr. Irena Storová Ing. Vladimír Měkota 
příkazem k zastupování pověřena řízením Místopředseda představenstva 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
  
 ………………………………. 
 Ing. Milan Juřík, člen 

představenstva 


