
1 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
 

uzavřený mezi následujícími stranami: 

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

IČ:    00023817 

DIČ:                CZ00023817 

se sídlem: Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10  

zastoupena:  Mgr. Irenou Storovou, pověřenou řízením Státního ústavu 

pro kontrolu léčiv příkazem k zastupování 

bankovní spojení:  č. ú.: 623101/0710 (veden u ČNB) 

 

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

 

INDUS, spol. s r. o. 

IČ:    45787492 

DIČ:                CZ45787492 

se sídlem:  U Hostivařského nádraží 556/12, 102 00 Praha 2  

zastoupena:  PhDr. Luďkem Kulou, jednatelem 

bankovní spojení:  č. ú.: XXX 

 

 (dále jen "Poskytovatel") 

 
 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.1 Dne 29. 4. 2016 uzavřel Objednatel s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb spočívající 
v provádění ostrahy objektů Objednatele (dále jen „Smlouva).  

1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel vybudoval v budově č. 30 datové centrum, mění se 
některá ustanovení v Příloze č. 1 – Specifikaci služeb, a to tak, jak je uvedeno v Čl. 2 tohoto 
dodatku. Současně se mění ustanovení odst. 14.01 Smlouvy tak, jak je uvedeno v Čl. 2 tohoto 
dodatku. 

 

Článek 2. 

Změna Smlouvy 

2.1 Dosavadní znění odst. 14.01 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
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 „Oprávněnými osobami smluvních stran jsou tyto osoby: 

Za Objednatele 

Jednání ve věcech smluvních - podepisování smlouvy, příloh a dodatků 

Mgr. Irena Storová, tel. 272 185 344, email: irena.storova@sukl.cz 

Jednání ve věcech technických - podepisování všech ostatních dokumentů – kterákoli z těchto 
osob: 

Ing. Tereza Barešová, tel. 272 185 808, mobil: 724 917 101, email: tereza.baresova@sukl.cz 

Pavel Langšádl, tel. 272 185 826, mobil: 724 917 101, pavel.langsadl@sukl.cz 

 

Za Poskytovatele: 

Jednání ve věcech smluvních - podepisování smlouvy, příloh a dodatků 

PhDr. Luděk Kula, tel. XXX, email: XXX 

Jednání ve věcech technických - podepisování všech ostatních dokumentů  

XXX, tel. XXX, email: XXX 

 

2.2 Dosavadní znění bodu 2.4.4 Přílohy č. 1 se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

„Režim klíčů 

Klíče od jednotlivých kanceláří: 

Klíče od vstupů do jednotlivých kanceláří jsou vydávány pouze oprávněným osobám. Na recepci 

jsou uloženy klíče od místností a prostor Objednatele, které jsou v režimu odevzdávání. Např. 

klíče od zasedacích místností a klíče sloužící pro zajištění úklidu. Tyto klíče vydává ostraha na 

vyžádání a vede záznam o vydání/odevzdání klíče. Dále jsou zde uloženy klíče od speciálních 

místností jako serverovna, datové centrum, technologické místnosti (klimatizace, rozvodna), 

které smí vyzvedávat pouze zaměstnanci SÚKL uvedení na příslušných seznamech.“ 

 

2.3 Dosavadní znění pasáže bodu 3.2.4 Přílohy č. 1 „Jednotlivé zóny s možností izolovaného zastření 

jsou vymezeny takto:“ se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

„Jednotlivé zóny s možností izolovaného zastřežení jsou vymezeny takto:“ 

 

2.4 Za první odstavec části 4. písm. e) Přílohy č. 1 se doplňuje následující věta: 

„Pokud je dotčeným objektem prostor Datového centra v budově 30, volá vždy službu konajícího 

zaměstnance OIT.“ 

 

 
Článek 3. 

Závěrečná ujednání 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po 1 vyhotovení. 
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3.3 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. 

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

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 12. 2. 2018    V Praze dne 19. 1. 2018 
 
 
Objednatel:      Poskytovatel: 
 
 
 
…………………………………………………………..   …………………………………………………………. 
Mgr. Irena Storová     PhDr. Luděk Kula, jednatel 
příkazem k zastupování pověřena   INDUS, spol. s r. o. 
řízením Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
        


