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DODATEK Č. 1  

ke SMLOUVĚ O SOFTWAROVÉ PODPOŘE A SERVISU  

 č. 2014/10/1 
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. 

v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

  

I. Smluvní strany 

 

  1. Objednatel: Město Nový Jičín 

Masarykovo nám. 1/1 

74101 Nový Jičín   

 zastoupené PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města    

 bankovní spojení – Komerční banka, číslo účtu 326801/0100,  

 IČO 00298212, 

 DIČ CZ00298212, 

 telefon +420 556 768 222, 

 fax +420 556 768 289, 

 e-mail posta@novyjicin-town.cz, 

 osoba oprávněná k podpisu smlouvy – Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí Odboru 

organizačního Městského úřadu Nový Jičín, 

 osoby oprávněné jednat ve věcech díla: Bc. Jiří Schmidt – úsek informatiky 

Městského úřadu 

 

dále jen objednatel 

 

 2. Zhotovitel:  

Karel Holba – ADIX Software 

Oborná 146 

79201 Oborná 

 zastoupen Ing. Karlem Holbou, ml., 

 bankovní spojení – Komerční banka, číslo účtu 86-7039450297/0100, 

 IČO 65885261, 

 DIČ CZ7502114862, 

 telefon +420 777 797 360, 

 e-mail holba@adix.cz, web http://www.adix.cz,  

 osoba oprávněná k podpisu smlouvy – Ing. Karel Holba, ml., 

 osoby oprávněné jednat ve věcech díla a fakturace: 

o Ing. Karel Holba, ml. (ADIX Software, IČ 65885261), 

o Ing. Karel Holba, st. (El+SW Bruntál, IČ 13611372), 

  

dále jen zhotovitel 
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Smlouva uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem dne 29. 10. 2014 se mění a  doplňuje 

takto: 

 

  

II. Předmět smlouvy 

 1. V čl. III. se ust. odst. 1) písm. a) mění a nově zní takto:  

„a)  dodá upgrade stávajícího 16 bitového SW HOLBA pro správu bytové agendy v 32 bitové verzi 

(dále jen LIVING2010). Upgrade se dále týká následujících modulů systému:  

 Předpis nájemného a evidence pohledávek, 

 Náklady a pasporty,  

 Nebytové prostory,  

 Vyúčtování služeb roku 2014,  

 Vyúčtování služeb roku 2014 NP 

 Účetnictví SVJ 

2. V čl. III. se v ust. odst. 1 za odst. pod písm. i) doplňují nové odstavce pod písm. j) - l), které zní 

takto :        „j) provede úpravu datových souborů modulu Předpis nájmu (pro Účetnictví SVJ) 

       k) provede instalaci a konfiguraci modulu Účetnictví SVJ  

       l) provede vstupní školení uživatelů SW Účetnictví SVJ.“ 

 

 

 

III. Doba plnění a místo plnění 

 1. V čl. IV.  se ust. odst. 2 písm. a) mění a nově zní takto:  

a) dodávka předmětu smlouvy dle části III. odst. 1., písm. a), b), c) a d): 

Název modulu Datum dodávky 

Předpis nájemného a evidence pohledávek 2 měsíce od data podpisu smlouvy 

Náklady a pasporty 3 měsíce od data podpisu smlouvy 

Nebytové prostory 4 měsíce od data podpisu smlouvy 

Vyúčtování služeb roku 2014 5 měsíců od data podpisu smlouvy 

Vyúčtování služeb roku 2014 NP 6 měsíců od data podpisu smlouvy 

Účetnictví SVJ 
3 měsíce od data podpisu dodatku č. 

1 smlouvy  

 

2. V čl. IV. odst. 2 se za ustanovení písm. a) vkládá nové ustanovení pod písm. b), které zní takto:  

          b) dodávka předmětu smlouvy dle části III. odst. 1, písm. j), k), l): do 3 měsíců od data podpisu 

dodatku č. 1 smlouvy,  

3. V čl. IV. odst. 2 se dosavadní ustanovení písm. b) – d) nově označují písm. c) – e).  

 

 

 

IV. Cenová ujednání 

 1. V čl. V. se ust. odst. 1) písm. a) mění a nově zní takto:  

„a) pro část díla dle části III., bodu 1. písm. a) upgrade SW:  

Název modulu Licence Cena/licence Částka bez DPH 

Předpis nájemného a evidence pohledávek multilicence 24000 Kč 24000 Kč 

Náklady a pasporty multilicence 18000 Kč 18000 Kč 
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Nebytové prostory multilicence 9000 Kč 9000 Kč 

Vyúčtování služeb roku 2014 multilicence 9000 Kč 9000 Kč 

Vyúčtování služeb roku 2014 NP multilicence 5000 Kč 5000 Kč 

Účetnictví SVJ multilicence 45000 Kč 45000 Kč 

Celkem moduly 110000 Kč 

 

(ceny jsou uvedeny bez DPH v aktuální sazbě 21%) 

2. V čl. V.  se do odst. 1) za ust. bodu i) vkládají nová ustanovení označená jako j) – l), která 

znějí takto:   

„j) pro část díla dle části III., bodu 1. písm. j) služba: 4000 Kč bez DPH 21% 

k) pro část díla dle části III., bodu 1. písm. k) služba: 2000 Kč bez DPH 21% 

l) pro část díla dle části III., bodu 1. písm. l) služba: 3000 Kč bez DPH 21%.“ 

 

V. Ostatní ujednání  

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o softwarové podpoře a servisu nedotčená tímto dodatkem 

zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění. 

2.  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek, jakož i Smlouva o softwarové podpoře a servisu 

ze dne 29.10.2014 budou v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

uveřejněny v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku, 

Smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a 

to nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva ani k ní 

uzavřené dodatky neobsahují žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a 

proto souhlasí se zveřejněním celého textu těchto dokumentů. 

3.  Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 

stejnopis.  

4.  Smluvní strany stvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí. 

 

 

Bruntál, 20. 10. 2016                  Nový Jičín, 7.11.2016 

 

 

  

  

…………………………      ………………………… 

      za zhotovitele                               za objednatele 

Ing. Karel Holba, ml.                    Mgr. Zdeněk Petroš  


