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Dodatek č. 1 Smlouvy o servisní podpoře č. CTU/2021_014 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“), 

mezi těmito smluvními stranami: 

1. Česká republika – Český telekomunikační úřad 

Se sídlem: Sokolovská 58/219, Praha 9 – Vysočany 
Adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 
Identifikátor datové schránky: a9qaats 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
IČO: 701 06 975  
DIČ: CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani) 
Jejímž jménem jedná: Mgr. Ing. Hana Továrková, předsedkyně Rady ČTÚ 
 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

2. CHAPS spol. s r. o. 

Se sídlem: Bráfova 1617/21, Žabovřesky, 616 00 Brno 
Zastoupená:  
 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 47547022 
DIČ: CZ47547022 
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17631 
 
(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé, 

společně označované také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“, 

na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Vytvoření nástroje pro 
porovnávání cen a kvality služeb elektronických komunikací“. 
 
 

Článek I. 
Účel dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2021 smlouvu o servisní podpoře č. CTU/2021_014, přičemž ve 
smyslu článku XVI odst. 5 Smlouvy se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“). 

2. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu nutnosti zajištění dalšího rozvoje Srovnávacího nástroje. 
Navýšení garantovaného rozsahu plnění v rámci provozních úprav a rozvoje, resp. konzultací 
a školení, umožní nezbytný rozvoj Srovnávacího nástroje v závislosti na požadavcích jeho uživatelů. 
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Článek II. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy.  
a) Text článku II odst. 12 Smlouvy se mění takto: 

„Pravidelné předávání v režimu 1x6 měsíců aktuálních verzí aplikace, dat, skriptů, konfigurace, 
postupů pro instalaci, nastavení a kompletní dokumentace (pokud vyjmenované položky doznaly 
změn oproti těmto posledně předaným verzím Poskytovatelem Objednateli) tak, aby bylo možné 
zajistit jejich případný provoz Srovnávacího nástroje na straně Objednatele bez součinnosti 
Poskytovatele.“. 

b) Text „zadavatele“ se v celé Smlouvě nahrazuje textem „objednatele“. 
c) Text článku II odst. 18 Smlouvy se mění takto: 

„Plnění podle odstavců 16 a 17 tohoto článku je garantováno v celkovém rozsahu 568 
člověkohodin (71 člověkodnů) na 3 roky (člověkohodinou či „člh“ je myšleno poskytnutí služeb 
jednou osobou v rozsahu 1 hodiny). Vyčerpáním této kapacity budou provozní úpravy a případný 
rozvoj, resp. konzultace a školení hrazeny zvlášť nad rámec této smlouvy.“. 

d) Text článku V odst. 3 Smlouvy se mění takto: 

„O realizaci požadavků na provozní úpravy rozhoduje Objednatel v souladu se svými vnitřními 
předpisy. Požadavky na změnu (rozvoj) Objednatel zadá prostřednictvím HelpDesku. 
Poskytovatel tento požadavek nacení a zpracuje změnový list. Podepsáním změnového listu ze 
strany Objednatele a Poskytovatele dochází k objednání změnového požadavku. V tomto 
případě změnový list má funkci jako dílčí objednávka. 

Změnový list bude obsahovat tyto povinné atributy: 

 Číslo změnového listu 

 Datum nahlášení (datum zadání požadavku do HelpDesku) 

 Pověřená osoba za Objednatele 

 Název změny 

 Stručný popis změny 

 Důvod/přínosy úpravy 

 Důsledky nerealizování úpravy 

 Detailní popis změny a očekávaný výstup 

 Pracnost realizace změny v člh 

 Datum schválení k realizaci v uvedeném rozsahu pracnosti 

 Termín dodání 

 Jméno a podpis za Objednatele 

 Jméno a podpis za Poskytovatele.“. 
e) Text článku V odst. 4 Smlouvy se mění takto: 

Akceptace realizovaných požadavků na provozní úpravy bude provedena podepsáním 
akceptačního protokolu oběma smluvními stranami.  

f) Text článku IX odst. 1 Smlouvy se mění takto: 
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„Cena bude hrazena na základě daňových dokladů – faktur (dále jen „faktura“) pololetně (zpětně), 
na základě faktury vystavené Poskytovatelem se splatností 30 dnů ode dne doručení Objednateli. 
Přílohou faktury bude potvrzený výkaz práce servisní podpory nebo akceptační protokol. Faktury 
budou vystavovány zvlášť v případě paušálních plateb a zvlášť v případě plateb za poskytnutí 
podpory v rozsahu vývojové kapacity pro realizaci budoucích dodatečných požadavků. K ceně 
bude při její fakturaci připočtena DPH v aktuální výši ke dni zdanitelného plnění.“. 

g) Text druhé věty článku IX odst. 3 Smlouvy se mění takto: 

„Přílohou faktury musí být příslušný dokument (výkaz práce servisní podpory, akceptační 
protokol, prezenční listina apod.).“. 

h) Text článku XIII odst. 1 Smlouvy se mění takto: 

„1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami ve věcech této smlouvy bude probíhat 
prostřednictvím kontaktních (oprávněných) osob, jimiž v dané věci jsou: 

a) ve věcech smluvních a technických na straně Objednatele: 

   věcech odborných na straně Objednatele: 

b) ve věcech smluvních a administrativních na straně Poskytovatele: 

ve věcech technických na straně Poskytovatele: 
 

 

i) Text článku XIII odst. 2 Smlouvy se mění takto: 

„Kontaktní osoby Objednatele ve věcech smluvních a technických projednávají a zajišťují 
záležitosti související s technickým zabezpečením poskytovaného plnění a dohlížejí na provádění 
plnění podle této smlouvy, zejména podepisují Předávací protokoly, Změnové listy, Výkazy práce, 
Prezenční listiny apod. Kontaktní osoby Objednatele ve věcech odborných zejména specifikují 
potřeby uživatelů a definují požadavky na změny Srovnávacího nástroje, konzultují řešení věcné 
stránky požadavků na změnu a  provádějí kontrolu kvality výstupů. 

Kontaktní osoby Poskytovatele ve věcech smluvních a administrativních projednávají a zajišťují 
záležitosti související s administrativním a smluvním zabezpečením poskytovaného plnění, 
zejména předávají a přijímají informace, podklady, jakož i výsledky plnění, podepisují Předávací 

Jméno E-mail Telefon Mobil 

Jméno E-mail Telefon Mobil 

Jméno E-mail Telefon Mobil 

Jméno E-mail Telefon Mobil 

--- --- 
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protokoly, prezenční listiny apod. Kontaktní osoba Poskytovatele ve věcech technických zajišťuje 
plnění této smlouvy po stránce obsahové.“. 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní články smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.  

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním 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), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí Objednatel.  

3. Smluvní strany se dohodly na vytvoření tohoto dodatku ke smlouvě v elektronické podobě, kdy bude 
příslušný dokument opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.  

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním 
a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
V Praze dne:      V Brně dne:  
 
 
……………………………………………….   
Mgr. Ing. Hana Továrková 
předsedkyně Rady 
 
Českého telekomunikačního úřadu  CHAPS spol. s r.o. 
 
 
 
 
 




