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DODATEK Č. 1  
smlouvy o poskytování funkcionalit Aplikace Záchranka  

 
 
 
 
 
Smluvní strany: 
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 
se sídlem: Dominikánská 4, 301 00 Plzeň 
IČO: 663 627 17 
zastoupená: Ing. Luděk Šantora, MBA, ředitel 
dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako objednatel 
 
a  
 
Aplikace Záchranka, z.ú. 
se sídlem: Vachova 43/5, Brno-město, 602 00 Brno 
IČO: 05435773 
zastoupená Ing. Filip Maleňák, ředitel 
dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako poskytovatel 
 
objednatel a poskytovatel dále též společně jako smluvní strany, či účastníci dodatku smlouvy 
 
 
 

uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o poskytování funkcionalit Aplikace Záchranka  
 
1. PREAMBULE 

Smluvní strany konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 12. 12. 2019 smlouvu o poskytování 
funkcionalit Aplikace Záchranka, vedenou u objednatele pod číslem: 2019/SITMP/0263, číslo 
poskytovatele neuvedeno. 
 
2.  PŘEDMĚT DODATKU 

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je: 
 

2.1. změna článku V. 1. smlouvy tak, že: 
původní text tohoto článku ve znění:“ Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli náklady za provoz 
a využití Aplikace ve výši 10 000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) včetně DPH za kalendářní 
měsíc“. 
se dnem účinnosti tohoto dodatku smlouvy ruší a nahrazuje se níže uvedeným textem: „Objednatel se 
zavazuje uhradit Poskytovateli náklady za provoz a využití Aplikace ve výši 2 000,00 Kč (slovy: dva 
tisíce korun českých) včetně DPH za kalendářní měsíc“. 
 
2.2. doplnění stávajícího článku VIII. 1. smlouvy tak, že na konec tohoto článku se vkládá nová věta ve 
znění: “Obě smluvní strany jsou oprávněny písemně vypovědět smlouvu bez uvedení důvodu 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která běží od první kalendářního dne měsíce, následujícího po 
prokazatelném doručení výpovědi“. 
 
2.3. Smluvní strany se dále dohodly: 

• snížení ceny dle článku 2.1. tohoto dodatku je upraveno v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky. Strany se dohodli na 
možnosti zachování původní sazby. Ta bude diskutována v období následujících šesti měsíců 
dle vyhodnocení aktuální situace a případně upravena písemným dodatkem smlouvy. 

• Strany vyvinou v následujících šesti měsících úsilí k: 
- zapojení systému pod KOPIS HZS PK 
- představení systému pro možné zapojení celého kraje 
- přípravě návrhu vylepšení systému pro zvýšení využitelnosti v rámci potřeb města Plzně a 

krizového řízení 
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti 1. 1. 2021 nebo dnem uveřejnění v registru smluv podle toho, 

který termín nastane později. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 
3.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny. 
3.3. Účastníci dodatku prohlašují, že si dodatek přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich 

pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísni, za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho tento dodatek podepisují. 

 
 
 
V Plzni dne 19.11.2020              V Brně dne 12.11.2020 
 
 
 
…………………………………………….           …………………………….................................. 
Ing. Luděk Šantora, MBA   Ing. Filip Maleňák 
ředitel                                                                  ředitel 


