
 

 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené dne 8. 11. 2016 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 pověřena řízením Státního ústavu 
pro kontrolu léčiv 

bankovní spojení: č.ú.  623101/0710 
 
(dále jen "Objednatel")  

 

a 

 

itelligence, a.s. 

IČ:   26718537 

DIČ:   CZ26718537 

se sídlem: Hlinky 505/118, 603 00 Brno - Pisárky 

zastoupen:  Martinem Koníčkem, MBA, předsedou představenstva 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č.ú. XXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“) 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.1 Dne 8. listopadu 2016 uzavřely, na základě výsledku zadávacího řízení „SÚKL 
VZ31/2016 – Implementace a servisní podpora DMS a BPM systému“, v nemž byla nabídka 
podaná Zhotovitelem vyhodnocena jako nejvýhodnější, smluvní strany Smlouvu o dílo, jejíž 
předmětem je dodání a implementace Document management systému a Business Process 
Management (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Vzhledem k tomu, že Objednatel není z důvodu vytížení pracovníků při plnění úkolů 
vázaných zákonnými lhůtami schopen dlouhodobě poskytnout nezbytnou součinnost pro 
zhotovení modulu REG (Implementace procesu sekce registrací včetně integrací), se smluvní 
strany dohodly, že se Smlouva ve znění všech dříve uzavřených dodatků mění tak, jak je 
uvedeno v Čl. 2 tohoto dodatku. 

1.3 Smluvní strany se dohodly na zúžení rozsahu Části 2 Díla o aplikační a integrační řešení 
„Implementace procesu sekce registrací včetně integrací“, které bude omezeno na procesní 
analýzu procesu sekce registrací, a to za současného snížení ceny za Část 2 Díla o hodnotu 
nerealizovaných činností. 

Článek 2. 

Změna Smlouvy 

2.1 V Čl. 1 odst. 1.2 písm. e) Smouvy vypouští bod ii. bez náhrady. Dosavadní body iii. a iv. se 
označují jako body ii. a iii. 

2.2 V Čl. 1 odst. 1.2 Smlouvy se za písmeno f) doplňuje písmeno g), které zní: 
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„g) Dodání procesní analýzy procesu sekce registrací „DCP-RMS nová registrace“ ve formě 
procesního diagramu a slovního popisu, jež bude zahrnovat zejména následující informace: 

i. jednotlivé části procesu – fáze a významné dny procesu, 

ii. jednotlivé aktivity v rámci fází a významných dnů procesu, 

iii. oddělení nebo role odpovědné za provedení jednotlivých aktivit, 

iv. odkazy na dotčené externí systémy.“ 

2.3 V Čl. 1 odst. 1.2 Smlouvy se vypouští text „Část díla dle odst. 1.2 písm. e) až f)“ a nahrazuje 
se textem „Část díla dle odst. 1.2 písm. e) až g)“. 

2.4 Dosavadní znění Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím 
ustanovením:  

„Část 1 díla dle odst. 1.2 písm. a) Smlouvy je Zhotovitel povinen dokončit a předat Objednateli 
ve lhůtě 9 měsíců ode dne podpisu Smlouvy, část 1 díla dle odst. 1.2 písm. b) až d) Smlouvy 
je Zhotovitel povinen dokončit a předat Objednateli ve lhůtě 14 měsíců ode dne podpisu 
Smlouvy, část 2 díla dle odst. 1.2 písm. e) až g) Smlouvy je Zhotovitel povinen dokončit a 
předat Objednateli ve lhůtě 23 měsíců ode dne podpisu Smlouvy.“ 

2.5 Ustanovení Čl. 6 odst. 6.1 písm. c) Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím textem: 

„c) za část 2 díla: 

cena bez DPH 3.425.149,00 Kč (slovy tři miliony čtyři sta dvacet pět tisíc sto čtyřicet devět 
korun českých) 

DPH 719.281,29 Kč (slovy sedm set devatenáct tisíc dvě stě osmdesát jedna korun českých 
a dvacet devět haléřů) odpovídající sazbě 21% 

cena celkem 4.144.430,29 Kč (slovy čtyři miliony sto čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta třicet korun 
českých a dvacet devět haléřů)“ 

Článek 3. 

Závěrečná ustanovení 

3.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy neuvedená v Čl. 2 tohoto dodatku zůstavají dodatkem 
nedotčena. 

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 
vyhotovení. 

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly a že je jim jeho obsah jasný 
a srozumitelný. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti, 
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. 

 

V Praze dne 21. 6. 2018     V Praze dne 11. 6. 2018 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
 
 
……………………………     ………………………………. 
Mgr. Irena Storová      Petr Franc, MBA, Msc. 
příkazem k zastupování pověřena řízením   jednatel 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv 


