
 

 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje informačního 
systému e-Recept 

uzavřené dne 16. 12. 2016 mezi stranami: 

 

 

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

IČ:   00023817 

se sídlem: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

zastoupena:  Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou 

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

 

a 

 

Solitea Business Solutions s.r.o. 

IČ:   64946274 

DIČ:   CZ64946274 

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zastoupen:  XXX  

bankovní spojení: XXX 
 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 

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

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.1 Dne 16. prosince 2016 uzavřely, na základě výsledku zadávacího řízení VZ38/2016 – „SÚKL 
– Informační systém e-Recept“, v němž byla nabídka podaná Poskytovatelem vyhodnocena 
jako nejvýhodnější, smluvní strany Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je 
poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje Informačního systému e-Recept (dále jen 
„Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v Čl. 2 tohoto dodatku. 

 

Článek 2. 

Změna Smlouvy 

2.1 Dosavadní znění Čl. 16 odst. 16.01 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím 
ustanovením: 
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Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání v záležitostech plnění této Smlouvy jsou 
tyto osoby (kterákoli z uvedených): 

Za Objednatele: 

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX  

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX  

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX  

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX  

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX  

 

Za Poskytovatele: 

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX  

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX  

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX  

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX  

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX  

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX  

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX  

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX  

 

Telefonní číslo Poskytovatele pro hlášení závad: +420 281 093 565 

Kontaktní centrum pro hlášení závad: https://kc.sukl.cz/  

 

Článek 3. 

Závěrečná ustanovení 

3.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy neuvedená v Čl. 2 tohoto dodatku zůstávají 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 19. 7. 2018 
 
Za Objednatele:      Za Poskytovatele: 
 
 
 
…………………………………..…    ……………………………………. 
Mgr. Irena Storová, MHA     XXX 
ředitelka        
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