
 

 

DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o vytvoření a implementaci IT systému, poskytnutí licence k IT 

systému a poskytnutí souvisejících plnění evid. č. ČSÚ: 196-2019-S 

 

evid. č. ČSÚ dodatku: 248-2020-D 

 
 

Smluvní strany: 

 

Česká republika – Český statistický úřad 

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82 

IČO: 000 25 593 

zastoupena: Ing. Liborem Svobodou, nositelem projektu SLDB  

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné 

 

a 

 

OKsystem a.s. 

se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1690/125, PSČ 14021 

IČO: 27373665 DIČ: CZ27373665 

zastoupena: Ing. Zuzanou Hofovou, členem představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn.: B 20326 

Bankovní spojení – banka: xxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé 

 

(objednatel a dodavatel společně dále též jako „smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce 
a roku tento dodatek ke Smlouvě o vytvoření a implementaci IT systému, poskytnutí licence k IT 
systému a poskytnutí souvisejících plnění uzavřené dne 5. 3. 2020, evid. č. ČSÚ: 196-2019-S (dále jen 
„smlouva“): 
 

Preambule 

 

Předmětem tohoto dodatku jsou změny a úpravy IT systému ONLINE SČÍTÁNÍ spočívající v realizaci 

úpravy funkcionality samotného elektronického sčítacího formuláře (elektronický sčítací formulář dále 

jen „ESF“), dále v úpravě v oblasti integračních vazeb a rozhraní, v úpravě v oblasti ověřování 

respondenta a dále v úpravě systému s cílem posílení bezpečnosti a ochrany osobních údajů  – to vše 

nad rámec původní specifikace obsažené ve smlouvě a nabídce dodavatele. Potřeba provedení změn 

obsažených a popsaných v tomto dodatku byla zjištěna v průběhu detailní analýzy funkcionalit systému 

ONLINE SČÍTÁNÍ a zejména z poznatků vzešlých při přípravě zkušebního sčítání v rámci SLDB 2021 

v souvislosti se stavem a vývojem ostatních informačních systému, s nimiž je systém ONLINE SČÍTÁNÍ 

integrován. 

Vzhledem k tomu, že při přípravě zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jejímž základě byla 

smlouva uzavřena, ani při uzavření smlouvy, nebylo možné předvídat potřebu shora popsaných změn 

systému ONLINE SČÍTÁNÍ, uzavírají smluvní strany tento dodatek smlouvy, jehož předmětem je úprava 

rozsahu plnění dodavatele a v návaznosti na to úprava smluvní ceny s tím, že tyto změny smlouvy 

nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zák. 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť: 

a) změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 



 

b) hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně 

c) hodnota změny je nižší než 10% původní hodnoty závazku. 

I. 

1. Smluvní strany tímto sjednávají, že IT systém ONLINE SČÍTÁNÍ se mění následovně: 

a) funkcionalita samotného ESF z hlediska respondenta bude upravena tak, jak je uvedeno v části 

A přílohy č. 1 tohoto dodatku (dále jen „úprava ESF“), přičemž úpravu ESF podle tohoto dodatku 

se dodavatel zavazuje provést nejpozději do 15. ledna 2021; 

b) v oblasti integračních vazeb budou provedeny úpravy tak, jak je specifikováno v části B přílohy 

č. 1 tohoto dodatku (dále také jen „úprava v oblasti integračních vazeb“), přičemž úpravu 

v oblasti integračních vazeb podle tohoto dodatku se dodavatel zavazuje provést nejpozději do 

15. ledna 2021; 

c) funkcionalita ověření respondenta bude rozšířena tak, jak je specifikováno v části C přílohy č. 1 

tohoto dodatku (dále také jen „rozšíření funkcionality ověření respondenta“), přičemž rozšíření 

funkcionality ověření respondenta podle tohoto dodatku se dodavatel zavazuje provést 

nejpozději do 15. ledna 2021; 

d) bezpečnost a ochrana osobních údajů bude rozšířena a upravena tak, jak je specifikováno 

v části D přílohy č. 1 tohoto dodatku (dále také jen „úprava bezpečnosti a OOÚ“), přičemž 

úpravu bezpečnosti a OOÚ podle tohoto dodatku se dodavatel zavazuje provést nejpozději do 

15. ledna 2021; 

e) dodavatel se zavazuje objednateli po celou dobu trvání smlouvy od nabytí účinnosti tohoto 

dodatku poskytovat služby na výzvu za účelem realizace drobných dílčích úprav jednotlivých 

funkcionalit systému ONLINE SČÍTÁNÍ (dále jen „Služby na výzvu“);  

V případě potřeby poskytnutí Služby na výzvu zašle objednatel dodavateli požadavek na 

poskytnutí Služby na výzvu (dále jen „výzva“) elektronickou cestou na e-mail dodavatele 

frydlova@oksystem.cz s tím, že není-li ve výzvě požadováno jinak, dodavatel se zavazuje 

požadovanou Službu na výzvu objednateli poskytnout nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních 

dnů od odeslání výzvy k realizaci Služby na výzvu objednatelem dodavateli. Výzva objednatele 

musí obsahovat rozsah a specifikaci konkrétní Služby na výzvu, identifikační údaje objednatele, 

termín poskytnutí Služby na výzvu, předpokládaný počet člověkodnů jednotlivých odborníků 

potřebných pro její realizaci a podpis oprávněného zástupce objednatele ve věcech smluvních. 

Dodavatel není oprávněn objednateli poskytovat Služby na výzvu bez předchozí výzvy 

objednatele. Dodavatel je povinen písemnou formou potvrdit výzvu e-mailem oprávněnému 

zástupci objednatele ve věcech smluvních nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode 

dne jejího doručení. Objednatel se zavazuje dodavatele informovat o svém záměru vyzvat 

dodavatele k poskytnutí Služeb na výzvu vždy v dostatečném časovém předstihu tak, aby 

dodavatel byl schopen si zajistit odpovídající, zejména personální, kapacity potřebné k řádnému 

poskytnutí požadovaných služeb. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Služby na výzvu 

nepředstavují plnění na základě samostatných smluv, ale dílčí plnění při realizaci smlouvy. 

Objednatel není oprávněn zaslat dodavateli další výzvu k realizaci Služeb na výzvu v okamžiku, 

kdy součet cen za požadované Služby na výzvu spolu s právě realizovanými a již 

zrealizovanými Službami na výzvu celkem by mohl přesáhnout částku ve výši 365 200 Kč 

(slovy: tři sta šedesát pět tisíc dvě stě korun českých) bez DPH.   

2. Smluvní strany tímto sjednávají, že celková cena víceprací za úpravu ESF, za úpravu v oblasti 

integračních vazeb, za rozšíření funkcionality ověření respondenta a za úpravu bezpečnosti a OOÚ 

se sjednává ve výši 1 694 800 Kč (slovy: jeden milion šest set devadesát čtyři tisíce osm set korun 

českých) bez DPH za všechny úpravy/změny IT systému ONLINE SČÍTÁNÍ popsané v odst. 1. 

písm. a), b), c) a d) tohoto článku dodatku (dále jen „cena víceprací“), přičemž dodavatel je 



 

oprávněn objednateli vyúčtovat cenu víceprací nejdříve v den následující po akceptaci poslední ze 

všech úprav/změn IT systému ONLINE SČÍTÁNÍ popsaných v odst. 1. písm. a), b), c) a d) tohoto 

článku dodatku, a to bez výhrad nebo s výhradami. 

3. Smluvní strany dále sjednávají, že cena za Služby na výzvu bude stanovena na základě ceníku 

obsaženého v příloze č. 2 tohoto dodatku, a to s ohledem na dodavatelem vykázaný a prokázaný 

počet člověkodnů potřebných k realizaci Služby na výzvu. Cenu za Služby na výzvu bude 

objednatel dodavateli hradit na základě daňových dokladů – faktur, které je dodavatel oprávněn 

vystavit vždy nejdříve v den následující po akceptaci Služeb na výzvu objednatelem bez výhrad 

nebo s výhradami, a to na základě objednatelem akceptovaného výkazu práce ohledně Služeb na 

výzvu poskytnutých dodavatelem. Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že součet cen za 

zrealizované Služby na výzvu nesmí přesáhnout částku ve výši 365 200 Kč (slovy: tři sta šedesát 

pět tisíc dvě stě korun českých) bez DPH za dobu trvání smlouvy.  

4. Smluvní strany se dohodly, že při akceptaci úpravy ESF, úpravy v oblasti integračních vazeb, 

rozšíření funkcionality ověření respondenta, při akceptaci úpravy bezpečnosti a OOÚ a při 

akceptaci Služeb na výzvu se postupuje přiměřeně podle článku 5. odst. 5.6., 5.7., 5.17., 5.18., 

5.19., 5.20. a 5.21. smlouvy.  

5. V případě prodlení dodavatele s dokončením některé z činností stanovených v článku I odst. 1. 

písm. a), b), c) nebo d) tohoto dodatku nebo s poskytnutím Služby na výzvu v termínu uvedeném 

ve výzvě je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli a dodavatel je povinen objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý započatý 

den a každý jednotlivý případ prodlení. 

 

6. Smluvní strany sjednávají, že v ostatních částech zůstává smlouva, resp. práva a povinnosti 

smluvních stran z této smlouvy vyplývající, beze změn. 

 

II. 

 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou příloha č. 1 - Podrobná technická specifikace předmětu 

dodatku a příloha č. 2 – Ceník člověkodnů při realizaci Služeb na výzvu. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). Dodavatel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním tohoto dodatku v souladu 

s platnými právními předpisy, včetně uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

3. Tento dodatek byl sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dodavatel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, 

určitě a srozumitelně, že si jej přečetly a s jeho obsahem souhlasí. 

 

 

V Praze dne 21. 12. 2020    V Praze dne ……………………… 

 

 

……………………………………………………..  …………………………………………………….. 

Česká republika – Český statistický úřad  OKsystem a.s. 

Ing. Libor Svoboda     Ing. Zuzana Hofová 

nositel projektu SLDB     člen představenstva 



 

Příloha č. 1 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vytvoření a implementaci IT systému, poskytnutí licence k IT systému a 

poskytnutí souvisejících plnění  

Podrobná technická specifikace předmětu dodatku 

 
Podrobná technická specifikace předmětu dodatku 
 
 
N E Z V E Ř E J Ň U J E  S E  –  DŮVĚRNÉ! 
 



 

Příloha č. 2 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vytvoření a implementaci IT systému, poskytnutí licence k IT systému a 

poskytnutí souvisejících plnění  

Ceník člověkodnů při realizaci Služeb na výzvu  

 

Ceník člověkodnů při realizaci Služeb na výzvu 

 

 

Zdroj/role Cena/1 člověkoden (Kč bez DPH) 

PM, SK 14 300 

Analytik  14 300 

Vedoucí vývoje 14 500 

Vývojář 12 500 

Designer 13 500 

Tester 11 500 

 


