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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a o poskytování služeb 
 

č. UKRUK/16297/2018 
 

(dále jen „Dodatek“) 

 

 

Smluvní strany: 
 

Univerzita Karlova 

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, 

zastoupená: JUDr. Tomášem Horáčkem, Ph.D. kvestorem 

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208 

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka v Praze 1, č. účtu: 909909339/0800 

ID datové schránky: piyj9b4 

(dále jen „Objednatel“) 

 

 
a 

 

InQool a.s. 

se sídlem: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno 

registrovaný: Krajský soud v Brně, spisová značka B 6175 

zastoupený: Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo, členy představenstva společně 

IČO: 292 22 389, DIČ: CZ29222389 

tel.:  

bank. spojení:   

ID datové schránky: m5cre4f 

(dále jen „Dodavatel“) 

(dále společně Objednatel a Dodavatel jako „smluvní strany“) 

 

 

 
 

uzavřely dne 9. května 2019 Smlouvu o dílo a o poskytování služeb č. UKRUK/16297/2018 

(dále jenom „Smlouva“). 
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1. Úvodní ustanovení 

1.1. V průběhu plnění Smlouvy došlo k prodlevám v dodání systémů třetích stran (na úrovní 

České republiky, resp. konkrétních ministerstev a/nebo dalších orgánů), na které měl být 

AIS UK integrován a s nimiž měl být uveden do shody. Konkrétně jde o následující 

položky a prodlevy: 

 Informační systém PEvA (Program pro Evidence Archivu), provozovatel systému 

provádí výměnu software, v němž je IS provozován (přechod na program PEvA II) 

a. Důvod integrace a shody s datovým modelem: Archiv UK má jako akreditovaný 

specializovaný archiv povinnost vést evidenci archiválií v celostátním 

informačním systému pro evidenci archiválií (PEvA). 

b. Požadavek na integrační rozhraní a shodu s datovým modelem: Smlouva, 

příloha č. 3, článek 3.4. 

c. Odhadované celkové zpoždění třetí strany je 2–3 měsíce. 

d. Aktuální předpoklad zahájení produkčního provozu je v průběhu několika týdnů. 

 

 Národní digitální archiv (NDA), provozovatel systému provádí výměnu software, v 

němž je informační systém provozován (přechod na IS NDA II) 

a. Důvod integrace: Národní (digitální) archiv bude místem uložení digitálních 

archiválií Archivu UK do doby jeho akreditace jako digitálního archivu. Uložení 

v NDA je základním předpokladem splnění legislativních povinností Archivu 

UK jako archivu spravujícího digitální archiválie. 

b. Požadavek na integrační rozhraní: Smlouva, příloha č. 4, článek 1.2.8. 

c. Aktuální stav: Provozovatel systému (Národní archiv) 31. 1. 2020 akceptoval 

technické řešení. Toto řešení však zatím nebylo spuštěno do produkční verze 

informačního systému Národního archivu (předpoklad: letní měsíce 2020), 

definice rozhraní a standardů pro ukládání v NDA II nebyla dosud přes urgence 

zpřístupněna. Předpoklad dostupnosti rozhraní je v průběhu několika týdnů. 

d. Odhadované celkové zpoždění třetí strany je v řádu jednotek měsíců. 
 

Prodlevy ve zprovoznění těchto systému objektivně způsobují i prodlevu ve vztahu k 

řádnému a včasnému dodání díla dle Smlouvy, jelikož integrace na tyto systémy a 

zajištění shody s datovými modely těchto celostátních systémů jsou pro řádné dodání 

díla technicky nezbytné. 

1.2. Smluvní strany se dohodly na nutnosti změny termínů plnění dle Smlouvy, a to vzhledem 

k výše uvedeným okolnostem, které nastaly nezávisle od vůle smluvních stran a měly vliv 

na možnost řádného a včasného plnění dle Smlouvy. 

 

2. Změna Smlouvy 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně vybraných termínů ve Smlouvě následovně: 

2.1.1. Termín dle článku 8.1. písm. h) Smlouvy se posouvá o 90 dnů, tedy nový termín 

je 465 (slovem: čtyři sta šedesát pět) dnů od data účinnosti Smlouvy. 

2.1.2. Termín dle článku 8.1. písm. i) Smlouvy se posouvá o 90 dnů, tedy nový termín 

je 470 (slovem: čtyři sta sedmdesát) dnů od data účinnosti Smlouvy. 

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že se do Smlouvy doplňuje nová povinnost Dodavatele 

a nový termín, a sice nové písm. l) článku 8.1. Smlouvy, které se vkládá za písm. k) článku 
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8.1. Smlouvy a zní: „tři sta osmdesáti (380) kalendářních dnů od data účinnosti Smlouvy 

předat Objednateli AIS dle této Smlouvy s následujícími omezeními (tedy bez 

následujících vlastností anebo funkcionalit): AIS bude v tomto termínu dodán a předán 

bez integračních rozhraní na celostátní informační systémy: PEVA (Program pro 

Evidence Archivu) a Národní digitální archiv, a bez přizpůsobení datového modelu těmto 

systémům, tedy bez funkcionalit, jejichž dokončení je závislé na dostupnosti výše 

uvedených celostátních informačních systémů. Předány tedy budou všechny části 

(moduly) AIS s tím, že budou zatím funkčně a technicky neúplné s ohledem na 

nedostupnost výše uvedených celostátních informačních systémů. Toto předání nebude 

spojeno se žádným platebním milníkem. Pro akceptaci plnění v rozsahu tohoto písm. l) je 

stanovena akceptační lhůta 45 kalendářních dnů, přičemž k akceptaci bude sepsáno nebo 

vydáno akceptační rozhodnutí, podmínky pro akceptaci plnění v tomto rozsahu budou 

shodné s podmínkami uvedenými v článku 8.28. Smlouvy. V případě rozporů    se článek 

8.28. Smlouvy uplatní na akceptační proceduru části plnění dle tohoto písm. l) 

přiměřeně.“ 

2.3. Pro informativní  účely  tvoří  Přílohu tohoto Dodatku  nový  harmonogram  ve vztahu  

k vybraným termínům, které jsou změnou termínů Smlouvy dle článku 2.1. Dodatku 

dotčeny, plus ve vztahu k termínu dle článku 2.2. Dodatku (tj. dle nově vloženého článku 

8.1. písm. l) Smlouvy). 

2.4. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2.5. V případě rozporu mezi harmonogramem dle článku 2.3. Dodatku, resp. přílohy k 

Dodatku, a změnami Smlouvy dle článku 2.1. a 2.2. Dodatku, mají přednost změny 

Smlouvy dle článku 2.1. a 2.2. Dodatku. 

2.6. Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí a stvrzují, že: 

2.6.1. Termíny dle článku 8.1. písm. j) a k) Smlouvy se ve Smlouvě nemění, jelikož 

jsou navázány na termín dle článku 8.1. písm. i) Smlouvy, a v harmonogramu 

dle přílohy tohoto Dodatku je jejich posun zaznamenán v důsledku posunu 

termínu dle článku 8.1. písm. i) Smlouvy. 

2.6.2. Smluvně nedochází ani k úpravě platebního milníku dle článku 9.4. písm. d) 

Smlouvy, jelikož tento je navázán na článek 8.1. písm. j) Smlouvy, tedy se oproti 

datu účinnosti Smlouvy posouvá automaticky. 

2.6.3. Smluvně nedochází ani k úpravě akceptační procedury dle článku 8.29, jelikož 

tato je navázaná na článek 8.1. písm. i) Smlouvy, tedy bude řádně vykonána ve 

vztahu k článku 8.1. písm. i) Smlouvy v novém termínu dle článku 2.1.2. 

Dodatku. 

 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním 

souhlasí. Zaslání Dodatku do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu 

Dodatku. Smluvní stany se dohodly, že v rámci smluvního jednání dojde před 

zveřejněním Dodatku k dohodě o anonymizaci těch údajů Smlouvy, které nelze zveřejnit 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., protože jejich zveřejněním by došlo k porušení 

jiných právních předpisů. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní 

stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení  správce 
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registru smluv o uveřejnění Dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení 

obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky 

druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení 

registrace Dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň). 

3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující Příloha: Nový harmonogram ve vztahu 

k vybraným (změnou dotčených) a novým termínům a povinnostem dle Smlouvy. 

3.3. Tento Dodatek je uzavřen ve třech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá Objednatel a jedno 

Dodavatel. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

 

 

 

Za InQool a.s. 

V Brně dne ……………….. 
 

Za Univerzitu Karlovu 

V Praze dne ……………………. 

  

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

Mgr. Tibor Szabó, 

Mgr. Peter Halmo 

členové představenstva 

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

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 

kvestor 
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Příloha č. 1 
 

Číslo Milník Původní termín Posunutý 

termín 
Dni 

posunu 

Vazba na smlouvu 

28 Školení správců a uživatelů 

AIS v rozsahu uživatelů 

27. 5. 2020 25.8.2020 90 Smlouva 8.1 h) 

29 Předat Objednateli kompletní 

AIS a provést jeho 

implementaci a konfiguraci 

tak, aby odpovídal všem 

požadavkům (v rozsahu dle 

čl. 8.1. písm. i) Smlouvy) 

01. 6. 2020 30.8.2020 90 Smlouva 8.1 i) 

29a Termín ukončení akceptace 

(první možný) předaného 

plnění dle bodu 29) 

30. 7. 2020 28. 10. 2020 90  

29b Termín ukončení akceptace 

(nejzazší možný) předaného 

plnění dle bodu 29) 

29. 8. 2020 27. 11. 2020 90  

30 Předání akceptovaného AIS 

Objednateli s doplněným 

datovým obsahem k 

rutinnímu provozu 

(nejdřívější a nejzazší možná 

data) 

10. 8./ 8. 9. 2020 8. 11. 2020 / 

7. 12. 2020 

90 Smlouva 8.1 j) 

31 Předat Objednateli kompletní 

AIS a provést jeho 

implementaci a konfiguraci 

tak, aby odpovídal všem 

požadavkům vyjma těch, 

které jsou závislé na 

celostátních informačních 

systémech PEvA a NDA 

1.6. 2020 

(původní termín 

dle čl. 8.1. písm. 

i) a původního 

harmonogramu 

- - Smlouva 8.1 l) (dle 

změny v tomto 

dodatku) 

 




