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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
         uzavřená dne 6. 8. 2018 mezi 

 

 

Město Litomyšl  

se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl, 570 01 

IČO: 00276944,  

DIČ: CZ00276944,  

jejímž jménem jedná Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

QCM, s.r.o.,  

se sídlem Bellova 40, č. p. 370, 623 00 Brno,  

IČO: 26262525,  

DIČ: CZ26262525,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40722, 

poštovní a administrativní kontakt QCM, s.r.o., Heršpická 5, 639 00 Brno,  

jejímž jménem jedná Ing. David Horký, jednatel 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

  

1.  Předmět dodatku 

 

1.1. Předmětem dodatku je: 

A) Rozšíření přílohy č. 1 smlouvy o dílo „Specifikace nasazení elektronického 

nástroje E-ZAK“ o modul „Propojení se spisovou službou Geovap“.  

B) Rozšíření přílohy č. 1 smlouvy o poskytování servisních služeb o „Propojení se 

spisovou službou Geovap“  
C) Školení pro pokročilé uživatele v rozsahu dvou pracovních dní. 

 

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a předat 

dílo objednateli v rozsahu, kvalitě, termínech a za dalších podmínek dohodnutých 

v tomto dodatku.  

 

1.3. Místem provádění díla zhotovitelem je sídlo objednatele. 

 

 

 

 

2.  Odměna 
 

2.1. Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli za provedení díla v rozsahu dle tohoto 

dodatku jednorázově dohodnutou cenu ve výši 90 000 Kč bez DPH.  

 

2.2. Výše uvedená cena díla je konečná, obsahuje všechny náklady zhotovitele a zhotovitel 

není oprávněn ji jakkoliv navýšit.  
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2.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen platit zhotoviteli cenu na základě 

příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného jednorázově po předání díla. 

Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení 

daňového dokladu (faktury) objednateli.  

 

 

3.  Provádění díla 
 

3.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je při určení způsobu provedení 

díla vázán pokyny objednatele.  

3.2. Jestliže je pro řádné vytvoření díla podle tohoto dodatku zapotřebí součinnosti třetí 

osoby a/nebo je součástí díla integrace softwarového či jiného obdobného produktu 

třetí osoby do tohoto díla, je objednatel povinen na své náklady zajistit součinnost 

takové třetí osoby v termínech a v rozsahu požadovaném zhotovitelem. 

3.3. V Objednatel bere na vědomí, že jeho prodlení se splněním povinnosti podle odstavce 

3. 2. tohoto dodatku a/nebo prodlení třetí osoby s poskytnutím součinnosti 

v požadovaném rozsahu podle odstavce 3. 2 tohoto dodatku má vliv na plnění termínu 

podle článku 4. tohoto dodatku. Jestliže se tedy dostane objednatel do prodlení se 

splněním povinnosti podle odstavce 3. 2 a/ tohoto dodatku a/nebo se dostane do 

prodlení třetí osoba s poskytnutím součinnosti v požadovaném rozsahu podle odstavce 

3. 2. tohoto dodatku, o stejnou dobu prodlení se automaticky prodlužuje termín 

uvedený v článku 4. tohoto dodatku. 

 

3.4. Změna díla, odměny nebo dalších podmínek tohoto dodatku podléhá souhlasu obou 

smluvních stran.  

 

 

4.  Lhůta k provedení díla, předání a převzetí díla 

 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá dokončené dílo objednateli nejpozději do 31. 

05. 2019.  

 

5.  Závěrečná ustanovení 
 

5.1. Všechna ostatní ustanovení předmětné SOD se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

5.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel 

obdrží po jednom podepsaném stejnopisu. 

 

5.3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

V Litomyšli dne…………     V Brně dne ................. 

 

Objednatel            Zhotovitel 
 

 

 

............................................     ................................................ 

    Mgr. Daniel Brýdl, LL.M,       Ing. David Horký 

         starosta města                               jednatel společnosti QCM, s.r.o. 

 


