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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 22. 11. 2016 

 

1. Smluvní strany 

Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 
se sídlem: Šrobárova 48, PSČ: 100 41 Praha 10 

IČO: 00023817 

 
jejímž jménem jedná PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA, ředitel 

 
 (dále také „Objednatel“) 

REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o. 
se sídlem: U Dýhárny 1162, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
IČO:  25097008   DIČ:  CZ25097008 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 49414 
jejímž jménem jedná Ing. Vlastimil Balín, jednatel 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:    196026674 / 0300 

  
(dále také „Poskytovatel“)  
 
2. Předmět dodatku: 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb 
ze dne 22. 11.2016 (dále jen „Smlouva“), jehož předmětem je následující změna Smlouvy: 

 
2.1 Dosavadní znění odstavce 1.01 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
 
„Touto Smlouvou se Poskytovatel zavazuje zajistit pro Objednatele předarchivní péči o jeho 
dokumenty v souladu s platnou legislativou v prostorách Poskytovatele Archivační komplex Klíčany, 
Sedlecká 132, 250 69 Klíčany, a to na dobu neurčitou od data účinnosti této Smlouvy. V případě, že 
dokumenty předávané Objednatelem Poskytovateli k archivaci budou v okamžiku předání 
kontaminované, budou uloženy v prostorách na adrese Bělská 181, 294 25 Katusice (za 
kontaminované dokumenty se považují dokumenty, u kterých došlo k jejich celkovému či částečnému 
znehodnocení - např. z důvodu vytopení prostor, vyšší vlhkosti a v důsledku toho vzniklé plísně, 
vniknutím hmyzu, případně hlodavců, apod.). Prostory, v nichž bude předarchivní péče o dokumenty 
Objednatele realizována, jsou specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.“  

 
2.2 Dosavadní znění bodu 1.02.11 Smlouvy se doplňuje o následující větu: 
 
„Bude-li Poskytovatel přebírat od Objednatele dokumenty kontaminované ve smyslu této Smlouvy, 
bude tato skutečnost uvedena v předávacím protokolu včetně informace, že daný dokument bude 
archivován v prostorách na adrese Bělská 181, 294 25 Katusice.“ 
 
2.3 Dosavadní znění Přílohy č. 1 Smlouvy se doplňuje o následující ustanovení: 
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„Dokumenty Objednatele, které budou kontaminované ve smyslu odst. 1.01 Smlouvy, budou uloženy 
v následujících prostorách na adrese Bělská 181, 294 25 Katusice:  
Kontaminované dokumenty budou uloženy ve skladovacích prostorách, které jsou zabezpečeny proti 
vlhkosti. Objekt je zabezpečen elektronickým zabezpečovacím systémem napojeným na pult centrální 
ochrany a také kamerovým systémem.  Objekt je oplocen a nepřetržitě střežen ostrahou objektu.“ 
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3. Závěrečná ustanovení: 
 
3.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy neuvedená v tomto dodatku zůstávají tímto dodatkem 
nedotčena. 
 
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 
vyhotovení. 
 
3.4 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. 
 
 
V Praze V Kralupech nad Vltavou 

Dne ……………… Dne ……………… 
  
  
 
 
 

 

_____________________________ ________________________ 
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA 
ředitel 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Ing. Vlastimil Balín 
jednatel společnosti 
REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o. 

 


