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ev.č. poskytovatele: 15.0557

KUJIP01BUZ6N

Dodatek č.1 ke smlouvě o zpracování, zavedení a 
zajištění provozu služby „UtilityReporť‘

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona 6. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen
„občanský zákoník")

Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina

AI * li/i

ICO:
bankovní spojení: 
č.ú.:
(dále jen „objednatel")

70890749 
Sberbank CZ, a.s. 
4200237959/6800

HRDLIČKA spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:

nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
18601227
CZ18601227

K podpisu smlouvy pověřen: Jaromír Prošek.prokurista 
bankovní spojení: KB Beroun, č.ú.: 300345131/0100 
(dále jen „poskytovatel")

II.
Předmět dodatku smlouvy

1) Předmětem tohoto dodatku je úprava smluvního vztahu v souvislosti s provedením 
upgrade služby „On-line vyjádření k sítím“ (obchodní název poskytovatele 
„UtilityReport").

Specifikace změn obchodních podmínek
1) V článku II. smlouvy se za odstavec 8 doplňuje další text v tomto znění:

9) Poskytovaná služba rozlišuje dva typy uživatelů:
a) Neregistrovaný uživatel - bezplatný přístup do aplikace tlačítkem „Veřejný 

přístup", což je varianta pro laickou veřejnost s omezeními, které jsou 
uvedeny na vstupním bodu do aplikace. Jedná se o limit maximální 
velikosti počtu podaných žádostí za 1 rok a limit maximální velikosti 
definovaného zájmového území.

b) Registrovaný uživatel - zpoplatněná varianta pro odbornou veřejnost 
(profesionální žadatele) s funkcionalitou a omezeními uvedenými pro 
jednotlivé produkty na e-shopu poskytovatele.

10) Limity pro veřejný přístup budou v řádu jednotek podání ročně pro četnost využití 
služby a v řádu desítek tisíc m2 pro velikost uživatelem definovaného zájmového 
území.

11) V případě změn limitů pro veřejný přístup oznámí tuto skutečnost poskytovatel 
objednateli písemnou formou ve lhůtě minimálně 1 měsíc před chystanou změnou.

2) V článku V. smlouvy se snižuje cena za provoz poskytované služby a odstavec 2),
článku V. se ruší a nahrazuje tímto textem:
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2) Cena paušálního poplatku za poskytování podpory a údržby programového 
systému „On-line vyjádření k sítím“ za každý kalendářní rok platnosti této smlouvy 
je 121.000 Kč včetně DPH (slovy: sto dvacet jedna tisíc Kč) (dále jen „cena").

IV.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání Smlouvy o zpracování, zavedení a zajištění provozu služby 
„UtilityReporť se nemění.

2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této 
povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na 
vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek Smlouvy do tří měsíců od 
jejího podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.

3) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a 
dva objednatel.

4) Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou 
způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho 
neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly a jsou 
srozuměny s jeho obsahem.

( /Járomír Prosek, prokurista Mgr. Pavel Pacal


