
ZP- 185477/201 8-R

K níže uvedenému datu smluvní strany:

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
se sídlem Vinohradská 2577/1 78, Praha 3, PSČ 130 00

zastoupená:

zapsaná v:

MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem

obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze 
oddíl A, vložka 7216

IČ: 47114304

(dále jen „Objednatel“)

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 
se sídlem Doudlebská 1699/5, Praha 4, PSČ 140 00

zastoupená:

zapsaná v:

Martinem Sůrou, jednatelem

obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 8954

IČ: 44851391

DIČ: CZ44851391

bank, spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo 

ze dne 23.8.2004 ve znění předchozích dodatků 
(dále jen „Smlouva“)

I. Předmět dodatku č. S (dále jen „Dodatek“)

1.1. S přihlédnutím ke všem okolnostem se smluvní strany dohodly na níže 
uvedených ujednáních:

1.1.1 S odvoláním na:

• ukončení Dohody o spolupráci na vývoji a technické podpoře 
informačního systému AVA uzavřené dne 9. 3. 2016 mezi 
Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda, se sídlem Husova 212, 293 01
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Mladá Boleslav, IČ 46354182 (dále jen „ZPŠ“), a Objednatelem (dále jen 
„Dohoda“) ke dni 30. 4. 2018, a

• udělení neodvolatelného souhlasu Objednatele Zhotoviteli s využitím 
zdrojových kódů IS AVA pro zajištění podpory provozu a rozvoje 
současného IS ZPŠ ze dne 20. 4. 2018 pro účely ZPŠ,

se mění a doplňuje Smlouva v článku 7 Autorskoprávní ujednání, ochrana a přístup 
k informacím, a to následujícím způsobem:

- původní body 7.7 - 7.13 smlouvy se ruší.

- zároveň se do Smlouvy doplňuje nový bod 7.7 v tomto znění:
„Zhotovitel se zavazuje předávat Objednateli 4x ročně, vždy k 31.3., 30.6., 
30.9. a 31.12. příslušného kalendářního roku kompletní zdrojové kódy všech 
aplikací, knihoven funkcí a knihoven služeb, z nichž je sestaven kompletní 
modul e-ARCHIV ve verzi provozované k danému dni předání. Zdrojové kódy 
budou předávány na DVD a jejich předání bude potvrzeno předávacím 
protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran.

1.1.2 Do článku 9 Sankční ujednání se doplňuje nový bod 9.2 v tomto znění: 
„V případě prodlení Zhotovitele s předání zdrojových kódů Objednateli dle 
bodu 7.7 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny roční technické podpory 
modulu e ARCHIV bez DPH za každý i započatý den prodlení. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobenou porušením 
povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.“

II. Závěrečná ustanovení

II. 1. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle odst. 
11.3 tohoto článku. Za datum uzavření dodatku se považuje podpis dodatku 
druhou smluvní stranou.

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako povinný 
subjekt dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) je povinen uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je 
Ministerstvo vnitra, tento Dodatek za splnění podmínek k uveřejnění dle 
zákona o registru smluv, a s uveřejním Dodatku v plném znění (kromě částí 
výslovně označených, které spadají pod výjimky z uveřejnění dle zákona o 
registru smluv) souhlasí.

11.3. Objednatel se zavazuje tento Dodatek uveřejnit ve lhůtě do 1 5 dnů od jeho 
uzavření v Registru smluv. Zhotovitel je povinen po uplynutí této lhůty, 
nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byl Dodatek uzavřen, v Registru smluv 
ověřit, zda Objednatel řádně uveřejnil, a pokud se tak nestalo, je povinen 
Dodatek uveřejnit sám o této skutečnosti informovat Objednatele.

11.4. Veškeré změny tohoto Dodatku musí být učiněny pouze písemně.
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11.5. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatků a příloh zůstávají nezměněna.

11.6. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany 
obdrží po jednom vyhotovení.

11.7. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně a vážně, na 
důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne .?..'..íP.r. 2018 V Praze dne Zk..?. .’ 2018

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

MLIDr. David Kostka, MBA 

 

generálrffředitel

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 
České republiky

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
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