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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), mezi těmito smluvními stranami: 

 
XT-Card a.s.  
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 10398  
se sídlem Seifertova 327/85, Praha 3, PSČ 13000  
IČO: 27408256  
DIČ: CZ27408256  
E-mail: info@xt-card.com  
Bankovní spojení: účet č. 19-1133090227/0100 veden u Komerční banky, a.s.  
zastoupená: Ing. Martin Rejzl, v plné moci ze dne 23.3.2010  
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Pavel Nenka, e-mail: pavel.nenka@xt-card.com  

jako zhotovitel na straně jedné (dále jen „Zhotovitel“)  
 
a  
 
KORID LK, spol. spol. s r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21625,  
se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, PSČ 461 80  
IČO: 27267351  
DIČ: CZ27267351  
E-mail: info@korid.cz  
Bankovní spojení: účet č. 35-5526710237/0100 veden u Komerční banky, a.s.  
zastoupená: Otto Pospíšil, jednatel  
kontaktní osoba ve věcech technických: Pavel Tuž, e-mail: pavel.tuz@korid.cz  

jako objednatel na straně druhé (dále jen „Objednatel“), 

 

Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jako „smluvní strana“ a „účastník“ nebo společně 

„smluvní strany“ a „účastníci“. 

 

 
Smluvní strany se dohodly následovně:  

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) 
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I.  
Úvodní ustanovení 
 
1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je 
zejména zhotovení Prováděcího projektu a Software Předprodejní přepážka IDOL. Ke Smlouvě byly 
dále uzavřeny: Dodatek č. 1 ze dne 16.6.2020, jehož předmětem je zejména posun plnění díla dle čl. 
III. Odst. 2, bod b. na 30. 10. 2020 a dále upřesnění ceny díla a počtu licencí klientské části; dále Dodatek 
č. 2 ze dne 4. 11. 2020, kterým došlo k posunu plnění díla dle čl. III. Odst. 2, bod b.  

2. Zhotovitel řádně zpracoval Prováděcí projekt v souladu se Smlouvou, který byl Objednatelem 
akceptován a došlo k úhradě ceny za vytvoření tohoto projektu dle Smlouvy.  
 

 

II.  
Předmět Dodatku Smlouvy 

 

Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 

 
 

1) Mění se ustanovení čl. VI. (Provádění a předání díla), článek se rozšiřuje o odst. č. 7 s 
následujícím zněním (nové znění kurzívou):  
 
Smluvní strany se dohodly na převzetí díla v rozsahu dle dokumentu „Předprodejní přepážka 
IDOL – 1. etapa k 30.11.2021“, jež bude stvrzeno předávacím protokolem potvrzeným oběma 
smluvními stranami, na základě kterého vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu ve výši 
607 800,- Kč. Předávací protokol bude oběma stranami vyhotoven a podepsán nejpozději 
k 31.12.2021. 
 
 

2) Mění se ustanovení čl. II. (Předmět smlouvy a vymezení díla) odst. 2, následujícím novým 
zněním (nové znění kurzívou): 
 
2. Předmětem plnění dle této Smlouvy, je provedení díla s názvem: 

 
„Software Předprodejní přepážka IDOL“  

 
tj. realizovat dodávku a instalaci komplexního řešení software pro Objednatele, které je 
podrobněji specifikováno v přílohách k této Smlouvě. Požadovaná technická specifikace díla 
dle této Smlouvy, jeho rozsah, závazné technické parametry a součásti, jsou blíže uvedeny v 
Příloze č. 1 – „Technická specifikace a rozsah díla“, a Přílohou č. 2 – Datové toky, 
funkcionality přepážek v systému IDOL+“ vypracovaného 28.11.2021, které tvoří nedílnou 
součást této Smlouvy (dále rovněž jako „dílo“). Tyto požadavky budou vypořádány dle 
akceptačního postupu dle odstavce 8. této smlouvy. 

 
 

3) Mění se ustanovení čl. III. (Termín a místo provedení díla) odst. 2, bod b., následujícím novým 
zněním (nové znění kurzívou):  
 

„b. Software Předprodejní přepážka IDOL: do 31.5.2022“. 
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4) Mění se ustanovení čl. IV. (Cena díla) odst. 1, bod ii., následujícím novým zněním (nové znění 
kurzívou):  

 
„ii. Software Předprodejní přepážka IDOL: 1 257 800,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion 
dvě stě padesát sedm tisíc osm set korun českých bez DPH)“. 

 
 

5) Mění se ustanovení čl. VI. (Provádění a předání díla) – článek se rozšiřuje o odst. 8. 
s následujícím zněním (kurzívou): 
 

„Smluvní strany do 31.1.2022 společně vypracují podklad pro akceptační protokol 
kompletního Díla ve formě všech požadovaných „Use Cases“. Tento dokument se 
stane nedílnou součástí díla.“ 
 

 
6) Mění se ustanovení čl. VI. (Provádění a předání díla) článek se rozšiřuje o odst. 9. 

s následujícím zněním (kurzívou): 

„Součástí předání díla je 1 vzorová instalace software Předprodejní přepážka IDOL na 
hw sestavu Objednatele, předání instalačního manuálu a zaškolení pověřené osoby.“ 

 
 
III.  

Ostatní a závěrečná ustanovení  
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou upraveny tímto Dodatkem, zůstávají nezměněny a 
nadále v platnosti.  

2. V otázkách tímto Dodatkem výslovně neupravených platí pro vzájemné vztahy ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platném na území České republiky.  

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

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku důkladně seznámily, obsah Dodatku je pro ně 
jasný a srozumitelný, nemají žádné pochybnosti ohledně výkladu jednotlivých ustanovení a na důkaz 
své vážné a svobodné vůle, prosté omylu, jej níže podepisují.  

5. Objednatel, který je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv, se tímto zavazuje 
druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění tohoto Dodatku Smlouvy v registru smluv v souladu 
s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.  
 

Příloha 1 – Předprodejní přepážka IDOL – 1. etapa k 30.11.2021 

Příloha 2 - Datové toky, funkcionality přepážek v systému IDOL+ 

V Praze dne 16 / 12 / 2021     V Liberci dne 16 / 12 / 2021 
Zhotovitel:       Objednatel:  
 
 
 
_______________________________     _____________________________  

XT-Card a.s.       KORID LK, spol. s r.o.  

Ing. Martin Rejzl      Otto Pospíšil  
V plné moci       jednatel 


