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D O D AT E K  Č .  4  

K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
číslo SDI-2008-110-000002 

 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

se sídlem: Praha 2, Štěpánská 15, PSČ: 120 00  

IČ: 713 77 999 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 535021/0710 

jejímž jménem jedná: Mgr. Ing. Karel Kučera  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy Objednatele:  

 

a 

 

ASD Software, s.r.o.  

se sídlem: Šumperk, Žerotínova 2981/55A, PSČ: 787 01 

IČ: 623 63 930, DIČ: CZ62363930 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  

oddíl C, vložka 7973 

bank. spojení: Komerční banka, a.s, č. účtu: 5831640247/0100 

jejímž jménem jedná: Ing. Jan Kotrle, MBA, jednatel 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy Zhotovitele: SDI-2016-110-000008 

 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“) 

 

 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo, číslo SDI-2008-110-000002, ze dne  

29. 2. 2008, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 10. 7. 2009, Dodatku č. 2 ze dne 26. ledna 2011 a 

Dodatku č. 3 ze dne 13. 2. 2013 

(dále jen „Dodatek č. 4“) 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 4 obsažených a s úmyslem být tímto 

Dodatkem č. 4 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 4: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky s názvem „Rozšíření, doplnění, úprava a 

rozvoj informačního systému ISOP++ pro potřeby zabezpečení OPPI v letech 2008 – 

2016“, číslo jednací 00906/08/O/UVS/VST (dále jen „Veřejná zakázka“). Plnění této 

Veřejné zakázky spočívá v úpravě funkcionality stávajícího informačního systému 

ISOP++. Veřejná zakázka byla zadána prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění 

ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), přičemž pro její realizaci byla na základě 

rozhodnutí Objednatele vybrána nabídka Zhotovitele. Smluvní strany uzavřely na 

realizaci Veřejné zakázky Smlouvu o dílo, číslo SDI-2008-110-000002, ze dne 29.2. 

2008 (dále jen „Smlouva o dílo“). 

1.2 S ohledem na identifikaci potřeby objednatele spočívající ve využívání služeb dle 

Smlouvy o dílo v časovém období delším, než na kterou byla sjednána účinnost 

Smlouvy o dílo, uzavírají Smluvní strany, v souladu s článkem XI., odstavec 2 Smlouvy 

o dílo, tento Dodatek č. 4, kterým prodlužují účinnost Smlouvy o dílo způsobem 

uvedeným níže. 

1.3 Na základě tohoto Dodatku č. 4 dochází ke změně Smlouvy o dílo ve smyslu článku 2. 

tohoto Dodatku č. 4. 

 

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1 Článek X., odstavec 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následující zněním: 

„Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2018.“ 

2.2 Další ustanovení Smlouvy o dílo a jejích příloh zůstávají beze změny. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními 

stranami. Tento Dodatek č. 4 představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu 

tohoto Dodatku č. 4.  

3.2 Tento Dodatek č. 4 byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) 

stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) stejnopisech. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

 

Objednatel 

 

V Praze dne 20.12.2016 

 

 

Zhotovitel 

 

V Šumperku dne 31.12.2016 

 

 

 

 

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

Agentura pro podporu podnikání a investic 

CzechInvest 

Mgr. Ing. Karel Kučera  

generální ředitel 

 

 

 

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

ASD Software, s.r.o.  

Ing. Jan Kotrle, MBA 

jednatel 

 

 


