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DODATEK Č. 3 
SMLOUVY O DODÁNÍ SOFTWARU A POSKYTOVÁNÍ 

SERVISNÍCH SLUŽEB DHI 32001020-03 uzav řené dne 17.12.2010 
 

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

 

SMLUVNÍ STRANY 
Zhotovitel: 

Obchodní firma: DHI a.s. 
Sídlo: Na Vrších 1490/5 

100 00 Praha 10  

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 3604 

IČO:  64948200 

DIČ: CZ64948200 Plátce daně:  ANO 

Název a adresa banky: Komerční banka, Praha 10, Kubánské náměstí 15 

Číslo účtu: 19-6010250297/0100 

  

zastoupená: Ing. Karlem Prylem, předsedou představenstva 
Ing. Markem Maťou, členem představenstva 
 

Kontaktní osoby v záležitostech plnění 
této smlouvy ve věcech technických: 

Ing. David Hrabák 
 

  
 
(dále jen zhotovitel) 
 

Objednatel: 
Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. 
Sídlo: Víta Nejedlého 893 

500 03 Hradec Králové 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl B, vložka 964 

IČO:  48172898 

DIČ: CZ48172898 Plátce daně:  ANO 

Název a adresa banky: Komerční banka 

Číslo účtu: 4304511/0100 

  

zastoupená: Ing. Jiřím Šolcem, ředitelem společnosti na základě pověření 
 

Kontaktní osoby v záležitostech plnění 
této smlouvy ve věcech technických: 

Ing. Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek 
Ing. Jan Vlček, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje 

  
 
(dále jen objednatel) 
 
uzavírají následující dodatek ke smlouvě DHI 32001020-03: 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 
(1)  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna ceny za servisní služby uvedená v článku 5, odst. 2 původní 

smlouvy DHI 32001020-03 resp. dodatku č. 2 ke smlouvě. 

(2)  Cena za servisní služby pro HW klíč HW klíč MZ-19016 se dodatkem číslo 3 pro období 31.12. 2020 – 31.12. 
2021 mění na 148 500,- Kč/rok.  Přehled jednotlivých položek je v následující tabulce. 

Důvodem pro změnu ceny za servisní služby je změna kurzu CZK / EUR v administračním systému 
Zhotovitele, která je platná od 1.11. 2020. Dále již neplatí sleva 10 % z celkové ceny, která byla poskytnuta 
pouze pro přechodné období 31.12.2018-31.12.2020. 

V případě uživatelů softwaru s platnou servisní podporou („Servis Maintenance Agreement“ dále jako „SMA“) 
došlo k následujícím úpravám v licenčním souboru: 

- přidána licence na novou verzi SW MIKE+ (licenci lze používat i pro předchozí verze) 
- přejmenování softwarových modulů pro aktuální verzi MIKE+, viz tabulka níže 
- aktualizace SW v rámci aktuálního MIKE Release 2021 

 

Nový název SW a modulu / předchozí název Specifikace Počet licencí Cena roční servisní podpory 
v Kč bez DPH 

MIKE+ / MIKE URBAN+ (HW klíč MZ-19016) Metropol 
 

 

MIKE+ Model Manager s ArcGIS / MU-MM 

 

2 79 200,- Kč/rok 

MIKE+ SWMM / CS Basic  2 0,- Kč /rok 

MIKE+ MIKE1D Pipeflow / CS-Pipeflow  1 39 600,- Kč/rok 

MIKE+ Rainfall Runoff / CS-RR  1 19 800,- Kč/rok 

MIKE+ EPANET / WD Basic  1 0,- Kč/rok 

MIKE+ Special Analyses / WD Tools  1 9 900,- Kč/rok 

Celková cena    148 500,- Kč / rok  

 

(3)  V případě další změny kurzu bude vždy cena roční podpory vycházet z aktuálního kurzu CZK / EUR, který 
je nastaven v systému Zhotovitele v okamžiku vytvoření faktury za odpovídající období servisní podpory. 

(4)  V případě, že dojde ke změně ceny za servisní služby, bude tato změna řešena dodatkem 

 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
(1)  Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, vždy po jedné pro každou ze smluvních stran. 

(2)  Původní smlouva DHI 32001020-03 a dodatek č. 2 je platný v plném rozsahu, vyjma ustanovení, která jsou 
definovaná v tomto dodatku č. 3.   

(3)  Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody 
a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od 
podpisu smlouvy všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle této smlouvy před jejím 
uveřejněním v registru smluv.  
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V Hradci Králové dne ...................   V Praze dne ................... 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 

 

 

 
 
 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.  DHI a.s. 
Ing. Ji ří Šolc   Ing. Karel Pryl  

ředitel společnosti  předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 

  DHI a.s. 
  Ing. Marek Ma ťa 
  člen představenstva 

 


