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Dodatek č. 1 

Smlouvy o dílo ze dne 26. 10. 2016 

 

Smluvní strany 
 
 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 
se sídlem:    Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ: 190 03  
zastoupena:    Ing. Rostislavem ZEZULOU, MBA, generálním ředitelem 
IČO:     47114975 
bankovní spojení:  ČNB 
číslo účtu:    2011300091/0710 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložce 7564  

(dále jen „objednatel") 

a 

COMTESYS, spol. s r.o.   
se sídlem:     Pod Pramenem 1633/3, 140 00 Praha 4 
zastoupená:     Ing. Martinem Vobořilem, jednatelem společnosti 
IČO:       26490234 
DIČ:      CZ264902341 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85526 
bankovní spojení:     ČSOB a.s. 
číslo účtu:      259914370/0300 

(dále jen „zhotovitel" nebo „zpracovatel“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky: Vývoj a dodávka 
aplikace pro kontrolu termínů a evidenci úkolů a interních norem, včetně implementace a 
mimozáruční servisní podpory“ dne 5. 10. 2015 smlouvu o dílo č. SMLD/KR/9648 (dále jen 
„Smlouva“). 

2. Předmětem díla smlouvy je dílo spočívající ve vytvoření, dodání, instalace a zprovoznění aplikace 
pro kontrolu termínů, evidenci úkolů a interních norem, včetně implementace aplikace do prostředí 
zadavatele, napojení na úložiště elektronické dokumentace a mimozáruční podpora dodaného 
řešení na 12 měsíců. Mimozáruční podporou je myšlena uživatelská podpora ovládání aplikace po 
telefonu, tj. uživatelská HOTLINE. 

Aplikace měla být dodavatelem/zhotovitelem implementována do interního ICT prostředí VoZP a 
napojena na stávající úložiště elektronických smluv a evidenci úkolů do 3 měsíců od podpisu 
smlouvy. Tato specializovaná aplikace měla dle Smlouvy disponovat následujícími klíčovými 
vlastnostmi: 

a) zobrazování přehledu evidovaných termínů /úkolů 
b) zpřehlednění evidence interních norem (interních normativních aktů) 
c) možnost filtrování a vícenásobného řazení položek přehledu 
d) okamžitý přehled o (ne)splněných a blížících se termínech  
e) automatická notifikace termínů (mailem a i interně v samotném systému) 
f) manažerský pohled na termíny podřízených 
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Současně se dodavatel zavázal zajistit základní proškolení uživatelů v trvání 2 dnů (2 x 6 hodin).  

Dodavatel měl podle Smlouvy dodat licence pro používání aplikace pro minimálně 15 uživatelů.  

Požadován byl zejména následující detail v historii evidence termínu/úkolu a evidenci interních 

norem:  
- záznam o všech úpravách termínu  

- záznam o (ne)splnění termínu 

- záznamy o (ne)provedených notifikacích a eskalacích 

- možnost termíny řadit do kategorií a projektů 

- usnadnění manipulace s interními normami, tj. jejich změny, rušení i vydávání nových 
věstníků, příkazů a směrnic. 

- kategorizace interních norem podle odborné působnosti (členění podle org. útvarů VoZP 
ČR).. 

 

Předmět dodatku 

1. Vzhledem k tomu, že došlo k nasazení aplikace bez úplné integrace do prostředí, se smluvní strany 

dohodly, že budou považovat předmět díla ze předaný dle rozsahu akceptačního protokolu, který 

byl součástí částečné fakturace. Z tohoto důvodu nebude dodavatel požadovat doplacení zbylé 

částky. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2016 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv. 

 
 
 
 
 
 
V Praze, dne ….….…………   V Praze, dne ………………….. 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
……………………………………..…………  …………………………………..………… 
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR                                COMTESYS, spol. s r.o. 
Ing. Rostislav Zezula, MBA            Ing. Martin Vobořil 
generální ředitel         Jednatel 
 

 


