
  
 
 

DOHODA O UKONČENÍ 8. DÍLČÍ SMLOUVY NA 
ZAJIŠTĚNÍ ROZVOJE PROXIO/AGENDIO PRO HL.M. 

PRAHU 
 

uzavřená dle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů  

 
 
Smluvní strany: 
 
Hlavní město Praha 
se sídlem: Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01 
zastoupená: Ing. Davidem Vorlíčkem, pověřeným řízením IAP MHMP 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000 
číslo smlouvy Objednatele: 8. Dílčí smlouva uzavřená na základě rámcové dohody 
č. DOH/40/04/003463/2018 
(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 
Corpus Solutions a.s. 
se sídlem: Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5936 
zastoupená: Ing. Tomášem Přibylem, předsedou představenstva 
IČO: 25764616 
DIČ: CZ 25764616 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 69474001/5500 
číslo smlouvy Poskytovatele: 2019-010-INT 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
(Poskytovatel a Objednatel dále společně jen „Smluvní strany“) 
 
 

dnešního dne uzavřely tuto Dohodu o ukončení 8. Dílčí smlouvy na zajištění rozvoje 
Proxio/Agendio pro Hl. m. Prahu ze dne 6. 8. 2019 (dále jen „Dohoda“) 

 
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Dohodě obsažených a s úmyslem být 

touto Dohodou vázány, se dohodly na následujícím znění Dohody: 
  



1. Preambule  
1.1. Objednatel uzavřel dne 2. 5. 2018 s Poskytovateli „Rámcovou dohodu na poskytování 

služeb“ č. DOH/40/04/003463/2018 (dále jen „RD“), jedním z Poskytovatelů dle RD 
byla i společnost Corpus Solutions a.s. Předmětem této RD bylo za podmínek 
uvedených v této RD zadávat jednotlivým Poskytovatelům jednotlivé zakázky na 
poskytování Služeb a závazek Poskytovatelů plnit tyto zakázky dle pokynů Objednatele 
a v souladu s ustanoveními této RD a příslušných dílčích smluv. 

1.2. V souladu s touto RD uzavřely Smluvní strany dne 6. 8. 2019 „8. Dílčí smlouvu na 
zajištění rozvoje Proxio/Agendio pro Hl. m. Prahu“ (dále jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem plnění dle jejího čl. 2 (Předmět Smlouvy) je zejména povinnost 
Poskytovatele poskytovat služby související se zmapováním, vizualizací 
a monitoringem vztahů aplikací a IT zařízení komunikační a síťové infrastruktury 
s agendovým systémem Městské části Praha 1 (dále jen „Služby“). Detailní specifikace 
poskytovaných Služeb je uvedena v Příloze č. 1 – „Specifikace požadovaných služeb“ 
Smlouvy.  

1.3. V kontextu přípravy technologického prostředí Městské části Prahy 1, jehož příprava 
byla nezbytná pro realizaci Smlouvy, projektový výbor v průběhu realizace Smlouvy 
konstatoval, že vznikla objektivní potřeba změny termínů plnění uvedených v Příloze 
č. 1 – „Specifikace požadovaných služeb“ Smlouvy. Tato potřeba vznikla především 
v návaznosti na složitou infrastrukturu Městské části Prahy 1, která obsahuje cluster 8 
vzájemně propojených serverů, na kterých je zprovozněn VMware, kdy aplikace 
Proxio/Agendio využívá kapacitu těchto serverů, resp. kapacita všech aplikací se 
rozkládá na všech těchto serverech a každý z těchto serverů má svůj vlastní virtual 
switche, a je nutné zajistit potřebné kapacity na těchto serverech. Aby tak bylo možné 
provádět monitorování provozu, bylo by dále nutné, aby byla nainstalována virtuální 
sonda na všech těchto switchích (a dále byla blíže sledována komunikace mezi servery). 
Pro instalaci a monitoring bylo dále také nutné zhotovit přístup přes s2s VPN 
Poskytovateli v rámci Městské části Prahy 1.  

1.4. S ohledem na tyto skutečnosti, tak Objednateli vznikla potřeba výrazné úpravy 
jednotlivých termínů plnění a také potřeba zcela klíčové změny koncového termínu 
plnění a dokončení jeho realizace, než jak bylo původně stanoveno dle Přílohy č. 1 - 
„Specifikace požadovaných služeb“ Smlouvy, a to o téměř 6 měsíců.  

1.5. U Smluvních stran vyvstala obava, že by na takový nutný posun harmonogramu mohlo 
být s ohledem na ustálenou rozhodovací praxi Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
nahlíženo jako na podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a proto se 
Smluvní strany dohodly, že již nadále nechtějí být Smlouvou vázány a chtějí Smlouvu 
dohodou ukončit. 

2. Předmět Dohody 
2.1. Předmětem této Dohody je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran 

spojených s ukončením Smlouvy, zejména pak stanovení podmínek pro ukončení 



Smlouvy a vypořádání vzájemných práv a povinností souvisejících s ukončením 
Smlouvy. 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva pozbývá platnosti a účinnosti ke dni uveřejnění 
této Dohody prostřednictvím Registru smluv. 

2.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení Smlouvy, která nejsou touto 
Dohodou dotčena, se nemění přetrvávají i po ukončení Smlouvy. 

3. Závěrečná ujednání 
3.1. Úprava dalších vzájemných práv a povinností Smluvních stran, neupravených výslovně 

v Dohodě, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3.3. Tato Dohoda je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této 
Dohody v registru smluv zajistí Objednatel. 

3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byla tato Dohoda uveřejněna v Centrální 
evidenci smluv (CES), vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná. 

3.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že obsah této Dohody řádně zvážily, jeho celý text 
přečetly a pochopily, a že jej uzavírají o své vůli a za přiměřených, nikoliv jednostranné 
nevýhodných podmínek.  

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Dohody k ní Smluvní strany připojily své 
uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
V Praze        V Praze  
 
 
 
 
Hlavní město Praha       Corpus Solutions a.s. 
Ing. David Vorlíček      Ing. Tomáš Přibyl,  
pověřený řízením IAP MHMP    předseda představenstva  
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