
 

 

Dodatek č. 1 
S M L O U V A   O   D Í L O 
číslo objednatele: 041007/03/2019 
 číslo zhotovitele: VAKHK/01/2019 

 
 

uzavřená podle § 2 586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

I.  Smluvní strany 
 

1. Objednatel  
 

Obchodní korporace:    Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   Víta Nejedlého 893 
   500 03 Hradec Králové 
Zástupce organizace:   Ing. Ji ří Šolc     
   ředitel společnosti na základě pověření 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
Číslo účtu:   43304511/0100 
IČO:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
zapsán do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové dne 1.11.1993 pod 
spisovou značkou B 964. 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 
2. Zhotovitel  
 

Obchodní korporace:    GEOVAP, spol. s r. o. 
   Čechovo nábřeží 1790 
   530 03 Pardubice 
Zástupce organizace:    Ing. Robert Matulík  
   jednatel společnosti 
Bankovní spojení:   CITIBANK a.s. 
Číslo účtu:   2020870109/2600 
IČO:   15049248 
DIČ:   CZ15049248 
zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, 
dne 26.2.1991 pod spisovou značkou C 234.  
 

(dále jen „Zhotovitel“)  

II.   Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterou se zhotovitel 
zavazuje poskytnout objednateli upgrade software (dále také „SW“) Vyjadřování 
Front End a zároveň úpravy SW Vyjadřovací služba, AVETI a Geostore V6 Kamera, 
které jsou definované v oddíle III. odst. 2. a v příloze č. 1 základní smlouvy.  

III.  Předmět dodatku ke smlouv ě 
 

1. Předmětem dodatku je úprava termínů plnění díla. V průběhu prací bylo zjištěno, že 
kapacita stávajících serverů bude při ukládání kamerových průzkumů ve formátu 
videa vyčerpána v řádech měsíců. Objednatel se proto rozhodl pořídit nové servery, 
které budou mít dostatečné parametry pro zajištění řádné funkce systému v řádech 
let. Dodávka nových serverů není předmětem této smlouvy, objednatel je obstará na 
základě jiné zakázky. Smluvní strany se dohodly, že finální verze software bude 
nainstalována na nové servery, které budou k dispozici na začátku srpna 2019, a 
proto dojde k posunutí termínu plnění. 
 



Smlouva o dílo číslo zhotovitele: VAKHK/01/2019 

GEOVAP, spol. s r. o. 2                     Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 

2. Termíny pln ění se m ění takto 
 
Původní termíny pln ění: 

 

Položka Implementace Termíny p ředání 

Kamera do 31.05.2019 do 1.8.2019 

AVETI do 31.05.2019 do 15.7.2019 

Vyjadřovací Front-end – SprintFlow do 15.06.2019 do 15.7.2019 

Vyjadřovací služba - SprintFlow do 15.06.2019 do 30.9.2019 
 

Nové termíny pln ění: 
 

Položka Implementace Termíny p ředání 

Kamera do 31.05.2019 do 30.10.2019 

AVETI do 31.05.2019 do 15.9.2019 

Vyjadřovací Front-end – SprintFlow do 15.06.2019 do 15.9.2019 

Vyjadřovací služba - SprintFlow do 15.09.2019 do 30.102019 
 

Období mezi ukončením implementace a předáním je období zkušebního provozu. 
 

IV.  Závěrečná ujednání 
 

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.  

2. Původní smlouva je platná v plném rozsahu, vyjma ustanovení, která jsou 
definována v tomto dodatku č. 1. 

3. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu a zhotovitel i objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. 

 
 
V Pardubicích dne: 12.7.2019                            V Hradci Králové dne: 12.7.2019. 
 
 
Za zhotovitele:                                                            Za objednatele: 
 
 
……………………………………                                  ……………………………… 
        Ing. Robert Matulík      Ing. Jiří Šolc   
       jednatel společnosti                                                    ředitel společnosti na 

                                                  základě pověření 
 


