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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo a o poskytnutí licence 

uzavřené dne 30. 10. 2019 
 
 

mezi těmito Smluvními stranami: 
 
 

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí  
se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 – Vršovice 
IČO: 00164801 
zastoupená: Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky 
bankovní spojení: ČNB Praha 1 
číslo účtu: 000000-7628001/0710 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
A 
 
O2 IT Services s.r.o. 
se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle 
IČO: 02819678 
DIČ: CZ02819678 
zapsaná: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka C 223566 
zastoupená: Mgr. Janem Hruškou a Ing. Janem Bechyněm, jednateli 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“ či jednotlivě „Smluvní strana“) 

 
 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změnách výše uvedené Smlouvy o dílo a o poskytnutí licence uzavřené 
dne 30. 10. 2019, vedené v Centrální evidenci smluv Objednatele pod evidenčním číslem: 180245, ve znění 
jejího Dodatku č. 1 ze dne 19. 06. 2020 (dále jen „Smlouva“), jak jsou uvedeny dále v tomto Dodatku 
č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“): 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 30. 10. 2019 výše citovanou Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem 
„Vybudování informačního systému ISPOP2 včetně zajištění provozu a rozvoje“, systémové číslo 
v NEN: N006/19/V00001615, evidenční číslo ve VVZ: Z2019-002883 (dále jen „Veřejná zakázka“), 
zadané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o ZVZ“). Veřejná zakázka, resp. plnění dle Smlouvy probíhá v rámci projektu 
ISPOP2, který je podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu výzvy 23. SPECIFICKÉ 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA I. – SC 3.2, registrační číslo akce: ISPOP2  
– CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006657. 
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1.2 Hlavním účelem Smlouvy je zhotovení informačního sytému ISPOP2 pro plnění ohlašovacích povinností 
v oblasti životního prostředí včetně zajištění všech potřebných technologií a služeb tak, aby celé funkční 
celky fungovaly podle požadavků Objednatele bez potřeby jakýchkoliv dalších součástí a služeb 
a implementace ISPOP2, a další plnění, jak je detailně popsáno ve Smlouvě. Objednatel jako zadavatel 
Veřejné zakázky stanovil zadávací podmínky Veřejné zakázky v souladu se Zákonem o ZVZ, s příslušnými 
zásadami a principy a všemi relevantními informacemi, které měl v danou dobu k dispozici. Parametry 
pro čerpání rozvojových MD byly v době přípravy zadávacích podmínek Veřejné zakázky v roce 2019 
nastaveny dostatečně podle dlouhodobého trendu v původním informačním systému ISPOP1 (celkem 
400 MD ročně). 

1.3 Dne 01. 01. 2021 nabyl účinnosti zcela nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který nahradil původní 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. V následujících měsících byly schváleny prováděcí vyhlášky, které 
generují zásadní změny v agendě odpadů, která se ohlašuje prostřednictvím ISPOP2, což vyvolalo 
nutnost implementovat nové ohlašovací povinnosti do informačního systému ISPOP2 a upravit 
již existující. V souvislosti s novým zákonem č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 
Sb., o obalech, dále vyvstala potřeba zpracovat a do informačního systému ISPOP2 implementovat nové 
formuláře a provést i řadu dalších dílčích změn v existujících formulářích. Tyto změny si dále vyžádají 
zejména definici, vývoj a nasazení jejich validací a datových standardů, popř. další doplnění informačního 
systému ISPOP2 tak, aby fungovaly např. služby notifikace a reporting. V době přípravy zadávacích 
podmínek Veřejné zakázky nemohly být přesné dopady vydání nové a aktualizace dotčené legislativy 
ovlivňující provozování informačního systému ISPOP2 ani s vynaložením maximální péče známy. 

1.4 K plnohodnotnému zprovoznění informačního systému ISPOP2 pro jeho uživatele může dojít až po jeho 
napojení na další budované systémy – Centrální registr životního prostředí (CRŽP) a resortní systém 
pro ověřování elektronických identit EnviIAM. Integrovaný celek těchto tří systémů bude tvořit páteřní 
služby eGovernmentu resortu životního prostředí a jeho uvedením do provozu budou resortem 
poskytovány moderní služby eGovernmentu. Při realizaci projektů CRŽP a EnviIAM došlo ke zpoždění, 
v současné době jsou těsně před, resp. těsně po dokončení a nyní je tedy možné realizovat integrační 
a slaďovací práce na straně informačního systému ISPOP2, jejichž rozsah je znám až na základě aktuální 
analýzy. 

1.5 Aby dostál Objednatel požadavkům legislativy a zajistil mj. udržitelnost informačního systému ISPOP2 
v souladu s účelem zadávacího řízení a s podmínkami dotačního financování, tj. udržoval informační 
systém ISPOP2 plně funkční a použitelný pro uživatele, kteří přes něj realizují ohlašovací povinnosti 
na ně dopadající z platné legislativy, je nezbytně nutné pro realizaci všech potřebných úprav a rozšíření 
informačního systému ISPOP2 (viz odst. 1.3 a 1.4 tohoto článku) v roce 2021 provést ad hoc navýšení 
rozsahu rozvoje informačního systému ISPOP2 o 400 MD v hodnotě 1 283 600,00 Kč  bez daně z přidané 
hodnoty (dále jen „DPH“), DPH ve výši 21 % činí 269 556,00 Kč, tj. celkem 1 553 156,00 Kč včetně 
DPH. V souvislosti s tímto mimořádným navýšením rozsahu rozvoje informačního systému ISPOP2 
je nezbytné po dobu jeho realizace rovněž odpovídajícím způsobem zvýšit rozsah provozní Podpory Díla, 
a tedy provést ad hoc navýšení její ceny v hodnotě 1 131 400,00 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 
237 594,00 Kč, tj. celkem 1 368 994,00 Kč včetně DPH. 

 
1.6 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na odpovídajících změnách Smlouvy, jak jsou 

popsány níže v tomto Dodatku, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 Zákona o ZVZ. Tyto změny 
tedy nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť nemění celkovou povahu Veřejné 
zakázky, a hodnota předmětné změny (tj. celkem 2 415 000,00 Kč bez DPH) je nižší než 10 % původní 



Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 180245 

3/5 

hodnoty závazku, a současně je tato hodnota změny nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku (tj. 3 568 000,00 Kč bez DPH). 

2. ZMĚNY SMLOUVY 
2.1 S ohledem na skutečnosti popsané v čl. 1 Smlouvy a na základě příslušných právních předpisů 

se Smluvní strany dohodly na ad hoc navýšení rozsahu Dílčího rozvoje Díla pro rok 2021 celkem 
o 400 MD v ceně 1 283 600,00 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 269 556,00 Kč, tj. celkem 1 553 156,00 
Kč včetně DPH, nad rámec Dílčího rozvoje Díla stanoveného pro kalendářní rok v čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy 
(dále jen „ad hoc Dílčí rozvoj Díla“). Při jeho objednání a čerpání budou Smluvní strany postupovat 
zejména přiměřeně dle čl. 5, 10 a dalších Smlouvy. Cena za ad hoc Dílčí rozvoj Díla bude určena jako 
součin pevné hodinové sazby a počtu skutečně odpracovaných hodin ze strany Zhotovitele provedených 
na základě příslušné objednávky Objednatele. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu jednorázově 
po dokončení ad hoc Dílčího rozvoje Díla dle tohoto Dodatku. Přílohou faktury musí být akceptační 
protokol ad hoc Dílčího rozvoje Díla (plnění podle příslušné objednávky) odsouhlasený Objednatelem, 
jehož přílohou bude výkaz skutečně provedených prací, služeb a dodávek. 

2.2 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dále dohodly, že se po dobu realizace ad hoc Dílčího 
rozvoje Díla dle odst. 2.1 tohoto článku odpovídajícím způsobem zvýší rozsah provozní Podpory Díla 
dle Smlouvy, resp. jejích relevantních dílčích položek, čímž dojde pro rok 2021 k ad hoc navýšení ceny 
Podpory Díla o 1 131 400,00 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 237 594,00 Kč, tj. celkem 1 368 994,00 
Kč včetně DPH, jak je uvedeno v následující tabulce: 

Položka Cena bez DPH 
DPH 

samostatně 
Cena vč. DPH 

PROVOZNÍ PODPORA (Část B) – cena za dočasné zvýšení provozní Podpory Díla po dobu realizace 
ad hoc Dílčího rozvoje Díla o 400 MD do 31. 12. 2021 

- Provoz a dohled (monitoring) 
nad Technologickou platformou včetně 
upgrade a update, odstraňování 
Vad, instalace patche 

419 617,00 Kč  88 119,57 Kč 507 736,57 Kč 

- Zálohování (obsluha, dohled, provoz) 
včetně obnovy v případě mimořádné 
události 

75 840,00 Kč  15 926,40 Kč 91 766,40 Kč 

- Provoz Service desku (podpůrného 
centra) 

59 945,00 Kč  12 588,45 Kč 72 533,45 Kč 

- Administrativní část podpory 
(servicedesk, řízení podpory atd.) 

12 514,00 Kč  2 627,94 Kč 15 141,94 Kč 

- Servisní zásahy podle článku 4 Smlouvy 563 484,00 Kč  118 331,64 Kč 681 815,64 Kč 

SOUČET 1 131 400,00 Kč 237 594,00 Kč 1 368 994,00 Kč 
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Tato částka bude zaplacena jednorázově na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit 
po dokončení ad hoc Dílčího rozvoje Díla dle odst. 2.1 tohoto článku. Přílohou faktury musí 
být akceptační protokol rozšířené Podpory Díla odsouhlasený Objednatelem. Na náležitosti faktury 
a platební a další podmínky budou aplikována příslušná ustanovení Smlouvy. 

2.3 Smluvní strany se rovněž dohodly, že se účinností tohoto Dodatku zpřesňuje znění ustanovení 
odst. 5.2 v čl. 5. Smlouvy následovně: 

„5.2 Rozsah Dílčího rozvoje Díla je stanoven nejvýše na 400 MD v každém kalendářním roce. Objednatel 

není povinen k čerpání Dílčího rozvoje Díla v tomto rozsahu, avšak Zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí Dílčího rozvoje Díla, pokud jej Objednatel vyžádá dle tohoto odstavce, v rozsahu, 

v jakém jej Objednatel vyžádá, a to až do maximální výše ročního Dílčího rozvoje Díla dle věty první 

tohoto odstavce.“ 

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) zejména podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním 
tohoto Dodatku v plném znění a veškerých metadat. Uveřejnění tohoto Dodatku v ISRS provede 
Objednatel. 

3.2 Tento Dodatek bude podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Dodatek podepsán v listinné 
podobě vlastnoručně, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis 
a obě Smluvní strany obdrží po 2 stejnopisech. Je-li Dodatek podepsán elektronicky, je podepsán jediný 
elektronický originál pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní 
strany. 

 

 

Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že bez výhrad souhlasí s jeho obsahem, Dodatek byl sepsán 
na základě pravdivých údajů, pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni, ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, a zároveň jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jeho uzavření 
a plnění. 
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OBJEDNATEL 

V Praze, dne ……………………… 

 

 

 

___________________________________ 

Česká republika – Ministerstvo životního 
prostředí 

Ing. Jana Vodičková, 

ředitelka odboru informatiky 

ZHOTOVITEL 

V Praze, dne ………………………. 

 

 

 

___________________________________ 

O2 IT Services s.r.o. 

Mgr. Jan Hruška, 

jednatel 

 

 

 

___________________________________ 

O2 IT Services s.r.o. 

Ing. Jan Bechyně, 

jednatel 
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