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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

 
 
Objednatel:  město Cheb  
Sídlo  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 
zastoupený:   Mgr. Antonín Jalovec, starosta města Cheb 
IČO:  00253979 
DIČ:  CZ00253979 
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Cheb 
číslo účtu:  528331, kód banky: 0100 
kontaktní osoba:  Bc. Martin Trnka, vedoucí odboru informatiky, +420 354 440 198, trnka@cheb.cz 
(dále jen „objednatel“)  
 
a 
 
Zhotovitel: SOFTWARUM s.r.o. 

sídlem:                       Hroznětínská 326, 363 01 Ostrov 

IČO:                              02875284 

DIČ:                             CZ02875284 

číslo účtu:                      2100578159 / 2010 

bankovní spojení:          Fio banka       

zastoupený:   Ing. Martinem Hasalem, jednatelem 

společnost zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 29669  

(dále jen „zhotovitel“) 

 
uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Služby přípravy technické specifikace a studie proveditelnosti“ (dále 
jen „smlouva“) 

 

I. Úvodní ustanovení 
 
1.1.  Objednatel v rámci realizace předmětu plnění upřesnil koncept projektu technického řešení, které je 

zaměřeno na rozšíření agendového systému města Cheb, pracovní označení AIS2. 
 
1.2.  Zhotovitel následně připravil technickou specifikaci, část A předmětu plnění, dle smlouvy a pokynů 

objednatele. Při revizi smluvních ujednání části B však bylo zjištěno, že požadavky na zpracování se týkají 
výhradně projektů z oblasti kybernetické bezpečnosti a není možné je aplikovat na projekt AIS2 (tzn. 
plánovaný informační systém). 

 
1.3.  Z důvodů pandemie COVID-19 došlo ke zdržení  příprav nových dotačních programů 

(https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027) na straně poskytovatelů dotace (EU, ČR) a zřejmě do 31.12. 
2021 nelze očekávat žádné nové výzvy, není tedy možné realizovat ani plnění části C. Proto je nutné 
posunout termín pro úplné dokončení předmětu plnění tak, aby bylo možné v daném čase podat žádost 
do nově připravovaných výzev, přičemž za rozumnou lhůtu během níž lze předpokládat, že se zveřejní 
nové výzvy, se stanovuje 24 měsíců tj. roky 2022 a 2023. 

 
1.4. Dodatek nemá vliv na původně stanovené částky za zpracování částí A, B, C a nabídková cena se žádným 

způsobem nemění. Stejně tak se nemění celková smluvní cena.  
 

II.  Předmět dodatku 
 
2.1.    Smluvní strany se dohodly, na následujícím rozšíření požadavku na část B tzn. přípravu studie 

proveditelnosti. Bod B) v článku III. smlouvy se tedy doplňuje o následující text (vyznačený podtržením): 

Příprava studie proveditelnosti pro plánované informační/ komunikační systémy a navazující technologie 

zadavatele v oblasti kybernetické bezpečnosti, které hodlá zadavatel realizovat v novém programovém 

období 2021-2027.  
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Studie proveditelnosti bude obsahovat všechny náležitosti dle požadavku výzvy č. 10 IROP (viz 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-10-kyberneticka-bezpecnost) nebo dle výzvy č. 28 IROP 

(https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-28-specificke-informacni-a-komunikacni-sys) případně 

dle jiné výzvy, kterou objednatel výslovně označí jako vhodnou. Typ výzvy spolu s odkazem na veřejně 

dostupnou dokumentaci objednatel zašle emailem na oprávněnou osobu poskytovatele před zahájením 

plnění části B. 

Finální verzi zadavatelem schválené dokumentace předá zhotovitel v elektronickém editovatelném 

formátu Microsoft Word a/nebo Excel. 

2.2.    Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení předmětu díla z původního termínu 31.12. 

2021 na nový termín 31.12.2023. 

 

III.  Závěrečná ustanovení 
 
3.1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Každý   

stejnopis má právní sílu originálu. 

  

3.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si ho přečetly, s jeho obsahem 

souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni 

ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svých oprávněných zástupců. 

 

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se 

zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

 
 
 
 
 
Cheb dne 26.8. 2021       
                 
 
Objednatel:                                                                                        Zhotovitel: 

-----------------------------------------------    -       
Mgr. Antonín Jalovec      Ing. Martin Hasal 
starosta města             jednatel 
 
 
 
 
 


