
 

 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o zajištění Informačního systému Aplikační 
podpora Auditního Orgánu (IS APAO) a poskytování 

podpory provozu a rozvoje 
uzavřené dne 28. 8. 2018 

ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jako zakázka v 

otevřeném řízení č.j. MF-10538/2017/66Pu, 
(dále jen „Dodatek“)  

Evidenční číslo: 9006/010/2020 

 
Smluvní strany 

 

Česká republika – Ministerstvo financí  
Letenská 15, 118 10 Praha 1  
za niž jedná  xxxxxxxxxx  
IČO:   00006947  
DIČ:   CZ00006947  
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 
ID datové schránky: xzeaauv  
jako objednatel (dále jen „Objednatel“)  
a  
 
ASD Software, s.r.o.  
Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk  
za niž jedná  Ing. Petr Polách, jednatel společnosti  
IČO:   62363930  
DIČ:   CZ62363930  
Zapsaná   Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 7973  
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxx  
ID datové schránky: mjpcc37 
jako poskytovatel (dále jen „Poskytovatel“)  
 
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jako "Smluvní strany" a jednotlivě jako "Smluvní strana") 

 

Preambule:  
A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28. 8. 2018 Smlouvu o zajištění Informačního 

systému Aplikační podpora Auditního Orgánu (IS APAO) a poskytování podpory provozu 

a rozvoje, č. smlouvy MF 17/909/0027, evidenční číslo Objednatele 7005/057/2017  

(dále jen „Smlouva“), kde předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit pro 

Objednatele vytvoření a komplexní zprovoznění IS APAO, postoupit na Objednatele 

oprávnění k výkonu majetkových práv k IS APAO a poskytnout podporu provozu 

a rozvoje IS APAO. 

Číslo smlouvy MF 

17/909/0027/01 
Toto číslo uvádějte při fakturaci 

 

 



 

 

B. V průběhu trvání Smlouvy došlo na straně Objednatele k požadavku posunu termínu 

několika dílčích plnění Dodání a instalace IS APAO včetně posunu jejich úhrady z důvodu 

nemožnosti zajistit Objednatelem v dané oblasti včas nezbytnou součinnost.  

C. Tento Dodatek se uzavírá za účelem specifikace dílčího plnění, které již bylo 

Poskytovatelem ke dni podpisu tohoto dodatku dodáno a Objednatelem převzato 

a uhrazeno a dále za účelem specifikace zbývajících dílčích plnění, které teprve budou 

Poskytovatelem dodána, a to za podmínek v tomto Dodatku uvedených. 

D. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na následujících úpravách Smlouvy 

dle § 222 odst. 6 ZZVZ, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 

Smlouvy  a v souladu s ustanovením čl. 16. odst. 16.14 Smlouvy se uzavírá Dodatek 

v následujícím znění:  

ČLÁNEK 1. 

Předmět Dodatku 

 

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna termínů pro realizaci dílčích plnění  Předmětu 

plnění Dodání a instalace IS APAO a na to navazující změna členění Ceny za IS APAO 

a způsob její úhrady. 

 

2. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku stvrzují, že část plnění Dodání a instalace IS 

APAO v rozsahu specifikovaném v dokumentech Základní požadavky (Příloha č. 1 

Detailní analýzy) a Popis jednotlivých případů užití (Příloha č. 3 Detailní analýzy) 

v hodnotě 17.245.445,- Kč bez DPH byla Poskytovatelem již před podpisem tohoto 

Dodatku řádně dodána (včetně provedení Nasazení IS APAO) a Objednatelem 

akceptována formou podpisu Akceptačních protokolů bez výhrad dle. Smlouvy.  

Následně byla Poskytovatelem vystavena faktura za tyto Objednatelem převzaté a bez 

výhrad akceptované části plnění a tato faktura byla Objednatelem v době splatnosti 

v souladu s čl. 7.6. Smlouvy uhrazena.  

 

3.  Z celkového rozsahu dodání Předmětu plnění, jak je specifikován v čl. 1 odst. 1.2. písm. 

a) až c) Smlouvy, zbývá dodání dílčích plnění v následujícím rozsahu : 

a) Dodání a instalace rozhraní na IS MS2014+, včetně aktualizace Detailní analýzy 

formou dodatku 

b) Dodání a instalace rozhraní na IS VIOLA, včetně aktualizace Detailní analýzy 

formou dodatku 

c) Dodání a instalace rozhraní na Elektronickou spisovou službu MF podle Národního 

standardu, včetně aktualizace Detailní analýzy formou dodatku 

 

(to vše dále též jako „Dodání a instalace rozhraní “). 

 
Dodání a instalace rozhraní bude realizováno v rozsahu dle akceptované Detailní 
analýzy IS APAO ze dne 14. 2. 2019. 



 

 

4. Poskytovatel se zavazuje zajistit Dodání a instalaci rozhraní způsobem uvedeným v čl. 1 

odst. 5 až 8) tohoto Dodatku a to ve všech Prostředích Objednatele, přičemž součástí 

Dodání a instalace rozhraní je rovněž postoupení oprávnění k výkonu majetkových práv, 

které se Poskytovatel zavázal dle Smlouvy zajistit a dále dodání a instalace zdrojových 

kódů a konfiguračních kódů všech Prostředí Objednatele (s aktuálním popisem 

a schématy). V rámci Dodání a instalace rozhraní bude uskutečněno Předání 

dokumentace v aktuálním znění. 

 
5. Poskytovatel se zavazuje zpracovat dodatek/dodatky k Detailní analýze týkající se 

jednotlivých dílčích plnění dle odst. 3, písmeno a) až c) Dodání a instalace rozhraní vždy 

ve lhůtě nejdéle 50 kalendářních dnů ode dne obdržení podkladů od Objednatele. 

V případě, že předané podklady nebudou Poskytovatelem shledány jako úplné a 

dostačující, je Poskytovatel povinen ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich obdržení zaslat 

Objednateli písemnou žádost s požadavky na jejich doplnění. Lhůta uvedená v tomto 

odstavci v takovém případě počíná běžet až dnem dodání požadovaných podkladů. 

Dodatek/dodatky k Detailní analýze Poskytovatel předá Oprávněné osobě Objednatele v 

Místě plnění ke schválení.  

 
6. Poskytovatel se zavazuje informovat prostřednictvím Service Desku nejméně 3 pracovní 

dny předem o přesném termínu předání dodatku k Detailní analýze. Objednatel potvrdí 

termín předání dodatku k Detailní analýze nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 

doručení oznámení o termínu, případně navrhne změnu termínu. V případě navržení 

pozdějšího termínu není Poskytovatel v prodlení s lhůtou pro dodání, rovněž uvede 

jméno Oprávněné osoby Objednatele, která převezme ve sjednaném termínu dodatek 

k Detailní analýze v Místě plnění. Dodatek k Detailní analýze předá Poskytovatel 

Objednateli ve 2 vyhotoveních, přičemž 1 vyhotovení bude v listinné podobě a 1 

vyhotovení v elektronické podobě ve formátu DOC nebo DOCX na datovém nosiči. 

Poskytovatel předá dodatek k Detailní analýze Objednateli na základě oboustranně 

podepsaného Protokolu o předání dílčího plnění k akceptaci (dále též „Protokol 

o předání k akceptaci"), jehož vzor je součásti Přílohy č. 3 Smlouvy. Objednatel se 

zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání dodatku k Detailní analýze 

seznámit se s obsahem dodatku k Detailní analýze. Je-li to nezbytné pro plnění Smlouvy, 

tj. má-Ii Objednatel k dodatku k Detailní analýze zásadní výhrady, které nelze vyřešit 

prostřednictvím Service Desku, Objednatel může nejpozději do 10 pracovních dní ode 

dne předání dodatku k Detailní analýze zaslat prostřednictvím Service Desku 

Poskytovateli návrh nejméně 3 termínů možného konání osobního jednání Smluvních 

stran, přičemž první termín nesmí být dříve, než 48 hodin od odeslání tohoto návrhu. 

Poskytovatel se zavazuje reagovat na takto zaslaný návrh nejpozději do 1 pracovního 

dne od jeho doručení a zaslat Objednateli sděleni zvoleného termínu jednání. O obsahu 

jednání bude pořízen zápis z jednání, který musí být podepsán všemi zúčastněnými 

osobami. 



 

 

 

7. Nepožaduje-li Objednatel konání osobního jednání za nutné, sepíše o akceptaci dodatku 

k Detailní analýze ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jejího předání Akceptační protokol, 

jehož vzor je součástí Přílohy č. 4 Smlouvy, v rámci kterého Oprávněná osoba 

Objednatele sdělí stanovisko Objednatele a zároveň uvede případné výhrady 

k provedení dodatku k Detailní analýze. Případné výhrady se Poskytovatel zavazuje 

odstranit neodkladně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu Akceptačního 

protokolu, pokud nebyla oběma stranami písemně dohodnuta lhůta jiná. Po odstranění 

případných výhrad Smluvní strany sepíší nový Akceptační protokol bez výhrad způsobem 

dle tohoto odstavce. 

 
8. Poskytovatel se zavazuje provést dodání jednotlivých dílčích plnění dle odst. 3, písmeno 

a) až c) Dodání a instalaci rozhraní (vč. Předání dokumentace) nejdéle ve lhůtě nejdéle 

150 kalendářních dnů ode dne schválení Akceptačního protokolu bez výhrad 

Objednatelem a poskytnout IS APAO Oprávněným osobám a dalším určeným osobám 

Objednatele k otestování. Poskytovatel se zavazuje informovat prostřednictvím Service 

Desku Objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem o přesném termínu dodání 

jednotlivých dílčích plnění dle odst. 3, písmeno a) až c) Dodání a instalace rozhraní. 

Objednatel potvrdí termín dodání jednotlivých dílčích plnění dle odst. 3, písmeno a) až c) 

Dodání a instalaci rozhraní nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení 

o termínu, případně navrhne změnu termínu, v případě navržení pozdějšího termínu 

není Poskytovatel v prodlení s lhůtou pro dodání. Objednatel potvrdí převzetí 

Poskytovateli na základě oboustranně podepsaného Protokolu o předání dílčího plnění k 

akceptaci, jehož vzor je součástí Přílohy č. 3 Smlouvy pro testovací prostředí, referenční 

prostředí a produkční prostředí. Objednatel se zavazuje otestovat jednotlivá dílčí plnění 

dle odst. 3, písmeno a) až c) vždy ve lhůtě 30 kalendářních dní ode dne jejího předání 

Poskytovatelem k akceptaci. Po otestování sepíší Smluvní strany akceptační protokol, a 

to zvlášť pro každé jednotlivé Prostředí, jehož vzor je součástí Přílohy č. 4 Smlouvy, v 

rámci kterých Oprávněná osoba Objednatele sdělí jednotlivá stanoviska Objednatele a 

zároveň uvede případné výhrady k dodání jednotlivých dílčích plnění dle odst. 3, 

písmeno a) až c) pro jednotlivá Prostředí. Případné výhrady se Poskytovatel zavazuje 

odstranit neodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů vždy ode dne podpisu 

akceptačního protokolu pro každé Prostředí, pokud nebyla oběma stranami písemně 

dohodnuta lhůta jiná. Po odstranění případných výhrad Smluvní strany sepíši nový 

akceptační protokol pro každé Prostředí bez výhrad způsobem dle tohoto odstavce. Do 3 

pracovních dnů, pokud nebude dohodnuta doba delší, po podpisu všech uvedených 

akceptačních protokolů bez výhrad oběma Smluvními stranami se Poskytovatel zavazuje 

provést finální dokončení dodání jednotlivých dílčích plnění dle odst. 3, písmeno a) až c) 

Dodání a instalace rozhraní. Okamžikem podpisu Akceptačního protokolu (bez výhrad) 

oběma Smluvními stranami je postoupeno oprávnění k výkonu majetkových práv a/nebo 



 

 

poskytnuta příslušná licenční oprávnění k  jednotlivým dílčím plněním dle odst. 3, 

písmeno a) až c) rozhraní, která tvoří součást IS APAO na Objednatele. 

 

9. Vzhledem k výše uvedeným změnám v termínech a rozsahu dílčích plnění Předmětu 

plnění se celková Cena za IS APAO dle uzavřené Smlouvy ve výši 18.181.500,- Kč (slovy: 

osmnáct milionů sto osmdesát jeden tisíc pět set korun českých) bez DPH nemění, 

úhrada za plnění je rozdělena a hradí se následovně:  

a)   17.245.445,- Kč bez DPH za plnění specifikovaná v čl. 1.2 písm. a) až c) Smlouvy 
s výjimkou níže specifikovaných Dodání a instalací rozhraní (dále též "Cena za část 
1."); 
b)   385.434,- Kč bez DPH za Dodání a instalaci rozhraní na  IS MS2014+ (dále též 
"Cena za část 2."); 
c)   319.360,- Kč bez DPH za Dodání a instalaci rozhraní na  IS VIOLA (dále též "Cena 
za část 3.") a 
d) 231.261,- Kč bez DPH za Dodání a instalaci rozhraní  na elektronický systém 
spisové služby EPD, ve specifikaci ustanovení čl. 1 odst. 3 písm. c) tohoto Dodatku 
(dále též "Cena za část 4."). 
 

10. Poskytovatel vyfakturoval Cenu za část 1. na základě podpisu Akceptačního protokolu 

Objednatelem s doložkou "bez výhrad", jehož kopie byla Poskytovatelem přiložena 

k faktuře, a na jejím základě byla již před podpisem tohoto Dodatku uhrazena 

Objednatelem Cena za část 1. ve výši 17.245.445,- Kč (slovy: sedmnáct milionů dvě stě 

čtyřicet pět tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých). 

 

11. Poskytovatel je oprávněn fakturovat cenu za jednotlivá zbývající dílčí plnění dle odst. 9 

tohoto Dodatku, tj. Cenu za část 2., Cenu za část 3. a Cenu za část 4 za předpokladu 

jejich řádného dodání dle podmínek tohoto Dodatku, stvrzeného podpisem 

Akceptačního protokolu Objednatelem s doložkou "bez výhrad". Kopii Akceptačních 

protokolů bez výhrad se všemi jejich náležitostmi je Poskytovatel povinen přiložit 

k příslušné faktuře. 

 
12. V případě prodlení Poskytovatele s řádným plněním dílčího plnění Předmětu plnění dle 

tohoto Dodatku, má Objednavatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve 

výši 0,05% z hodnoty smluvní ceny dílčího plnění Předmětu plnění, se kterou je 

Poskytovatel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.“ 

 
 

ČLÁNEK 2.  

Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze 

změny.  



 

 

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

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů, ve kterém jej zveřejní Objednatel. 

3. Tento Dodatek je v jednom vyhotovení v českém jazyce s platností originálu  

s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb.,  

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 
 
Za Poskytovatele:        Za Objednatele:  
 
 
 
 
.......................................... .     .........................................  
ASD Software, s.r.o.      Česká republika – Ministerstvo financí  
Ing. Petr Polách           xxxxxxxxxx 
jednatel společnosti            xxxxxxxxxx 

                         

 

 

Za finální znění Dodatku k č.j. MF-23863/2018/7002:        

xxxxxxxxxx 

 


