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Dodatek č. 1  
Smlouva o dílo na zpracování technické studie projektu „Centrální 

digitální repozitář Zlínského kraje“ a poskytnutí odborných 
konzultací 

č. D/1491/2022/ŘDP 
 uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),  

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami  

takto: 

 

Článek I.  
Označení smluvní stran a dalších údajů 

 

Objednatel:     Zlínský kraj 

sídlo:     třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

IČO:     70891320 

DIČ:     CZ70891320, je plátce DPH 

bankovní spojení:              Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:                             1827552/0800 

jednající:    Ing. Martin Kobzáň, vedoucí Odboru řízení dotačních projektů  

kontaktní osoba v odborných věcech: xxxxxx 

telefon:      xxxxxx 

email:      xxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxx 

telefon:      xxxxxx  

e-mail:      xxxxxx 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a   

Zhotovitel:    inQool a.s. 

s místem podnikání:   Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno 

IČO:     29222389 

DIČ:     CZ29222389 

jednající:    Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo, členy představenstva  

     společně 

plátce DPH:    ANO 

bankovní spojení1:    Komerční banka a.s., 43-7051170247 

kontaktní osoba ve věcech odborných: xxxxxx 

telefon:     xxxxxx 

e-mail:     xxxxxx  

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxx 

telefon:     xxxxxx  

e-mail:     xxxxxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

                                                 
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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Článek II. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 11. 05. 2022 uzavřely smlouvou o dílo č. 
D/1491/2022/ŘDP, jejímž předmětem plnění bylo zejména zpracování technické studie 
(technické a technologické řešení) projektu „Centrální digitální repozitář Zlínského kraje“ 
v podrobnostech pak takto: 

První část Díla: 

- zpracování podrobného technického popisu všech požadovaných funkcionalit řešení, bez 
podrobné specifikace použitých technologií. Technický popis bude zpracován dle pravidel a 
podmínek platných v rámci výzvy č. 26 eGovernment I. (Integrovaný regionální operační 
program, specifický cíl 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT, která byla vyhlášena MMR dne 24. 
března 2016 https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-26-egovernment-i), (dále jen 
„Výzva IROP č. 26 ze dne 24. 3. 2016“) a rovněž dle aktuálně dostupných informací a podkladů 
k plánované výzvě IROP specifického cíle 1.1: Využívání přínosů digitalizace pro občany, 
podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány, (dále také jen „Plánovaná výzva IROP“), 

- zpracování formuláře pro odbor Hlavního architekta eGovernmentu MVČR (Objednatel 
předpokládá zpracování formuláře typu „A“), 

- konzultace a poskytnutí zpětné vazby zpracovateli studie proveditelnosti, a to v oblasti návrhu 
Kapitola: Technické a technologické řešení projektu „Centrální digitální repozitář Zlínského 
kraje“ pro zpracování studie proveditelnosti dle Výzvy IROP č. 26 ze dne 24. 3. 2016 

Druhá část Díla: 

- dopracování Kapitoly: Technické a technologické řešení projektu „Centrální digitální 
repozitář Zlínského kraje“ dle pravidel a podmínek Plánované výzvy IROP – po zveřejnění 
Plánované výzvy IROP nebo na základě draftu Plánované výzvy IROP poskytnutého ze strany 
Objednatele, 

- finalizace naplnění formuláře pro odbor hlavního architekta eGovernmentu MVČR (Objednatel 
předpokládá zpracování formuláře typu „A“) – po zveřejnění Plánované výzvy IROP nebo na 
základě draftu Plánované výzvy IROP poskytnutého ze strany Objednatele, 

- vypořádání výhrad, požadavků a podnětů ze strany odboru hlavního architekta eGovernmentu 
MVČR během schvalování technického a technologického řešení projektu „Centrální 
digitální repozitář Zlínského kraje“ ve formě doplnění a úprav formuláře technického řešení, 
a to včetně případné nezbytné komunikace a konzultace s odborem hlavního architekta 
eGovernmentu MVČR, 

- konzultace a poskytnutí zpětné vazby zpracovateli studie proveditelnosti, a to v a to v oblasti 
návrhu Kapitola: Technické a technologické řešení projektu „Centrální digitální repozitář 
Zlínského kraje“. 

(dále jen „Smlouva“). 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že První část Díla specifikovaná shora byla Zhotovitelem 
dokončena a předána Objednateli. 

3. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je požadavek na sloučení dvou projektů (a to 
projektu s názvem „Centrální digitální repozitář Zlínského kraje“ a projektu s názvem „ePortál 
Zlínského kraje“ do jednoho s názvem „Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji“, včetně sloučení 
studií proveditelností, architektonických a technických řešení, formulářů OHA a dalších podkladů, 
přičemž Zhotovitel v rámci Druhé části Díla poskytne Objednateli již pouze ty práce a činnosti, které 
se sice budou týkat sloučeného projektu Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji avšak pouze v části 
vztahující se obsahově k původního projektu „Centrální digitální repozitář“ tj. zejména co se týče 
technické studie (technické a technologické řešení) prvků části projektu „Centrální digitální 
repozitář Zlínského kraje“. Za architektonické a technické řešení projektu „Rozvoj digitalizace ve 
Zlínském kraji“ pokud se týče prvků části projektu „ePortál Zlínského kraje“ bude zodpovědný jiný 
subjekt, a to společnost UnitX s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 
07850646 (dále jen „UnitX“), která bude odpovědná i za provázání technických studií 
(architektonického, technického a technologického řešení) obou částí projektu „ePortál Zlínského 
kraje“ a projektu „Centrální digitální repozitář Zlínského kraje“ do jedné technické studie 
(architektonického, technického a technologického řešení) sloučeného projektu „Rozvoj 
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digitalizace ve Zlínském kraji“. V podstatě tak rozsah Díla sjednaný Smlouvou zůstane i po nabytí 
účinnosti tohoto dodatku č. 1 Smlouvy totožný, s výjimkou změn uvedených v článku III. tohoto 
dodatku. Cena Díla se rovněž nemění. 

4. Smluvní strany dále prohlašují, že nabytím účinnosti tohoto dodatku č. 1 Smlouvy se pak ve vztahu 
k fázi První části Díla a k právům a povinnostem s ní souvisejících považuje za „Projekt“, tak je 
definován v odstavci 3 článku II. Smlouvy, projekt „Centrální digitální repozitář Zlínského kraje“, 
avšak ve vztahu k fázi Druhé části Díla a k právům a povinnostem s ní souvisejících (včetně např. 
podání žádosti o podporu) se bude považovat terminologicky pojem „Projekt“ definovaný v odstavci 
3 článku II. Smlouvy nikoliv projektem „Centrální digitální repozitář Zlínského kraje“, ale projektem 
„Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji“. Zhotovitel však bude zodpovědný pouze za tu část projektu 
„Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji“, která se obsahově vztahuje k technické studii (technickému 
a technologickému řešení) prvků původního projektu „Centrální digitální repozitář Zlínského kraje“, 
nikoliv za tu část technické studie, která se obsahově vztahuje k prvkům projektu „ePortál Zlínského 
kraje“.  

5. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a to tak, jak je dále 
v tomto dodatku uvedeno. 

 

 
Článek III.  

Předmět dodatku – změna Smlouvy 
 

1. Text odstavce 5 článku II. Smlouvy, pokud se týče Druhé části Díla uvedený v jednotlivých 
odrážkách, se mění a po změně zní takto: 

- podrobný technický popis všech požadovaných funkcionalit řešení, bez podrobné 
specifikace použitých technologií. Může být nabídnuto i variantní řešení některých 
celků, je-li to shledáno jako vhodné. Základní popis Centrálního digitálního repozitáře a 
jeho požadované funkcionality jsou popsány v příloze č. 1 této smlouvy. Technický 
popis bude zpracován dle pravidel a podmínek platných v rámci Výzvy IROP č. 26 ze 
dne 24. 3. 2016, a rovněž dle aktuálně dostupných informací a podkladů k Plánované 
výzvě IROP, a rovněž s adekvátním zohledněném pravidel a podmínek 3. výzvy IROP 
– Kybernetická bezpečnost – SC 1.1 vyhlášené 16. 8. 2022 
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/3vyzvairop, 

- zpracování formuláře pro odbor Hlavního architekta eGovernmentu MVČR (Objednatel 
předpokládá zpracování formuláře typu „A“) s adekvátním zohledněném pravidel a 
podmínek 3. výzvy IROP – Kybernetická bezpečnost – SC 1.1 vyhlášené 16. 8. 2022 
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/3vyzvairop, 

- dopracování Kapitoly: Technické a technologické řešení Projektu dle pravidel a 
podmínek Plánované výzvy IROP – po zveřejnění Plánované výzvy IROP nebo na 
základě draftu Plánované výzvy IROP poskytnutého ze strany Objednatele, 

- finalizace naplnění formuláře pro odbor hlavního architekta eGovernmentu MVČR 
(Objednatel předpokládá zpracování formuláře typu „A“) – po zveřejnění Plánované 
výzvy IROP nebo na základě draftu Plánované výzvy IROP poskytnutého ze strany 
Objednatele, 

- vypořádání výhrad, požadavků a podnětů ze strany odboru hlavního architekta 
eGovernmentu MVČR během schvalování technického a technologického řešení 
Projektu ve formě doplnění a úprav formuláře technického řešení, a to včetně případné 
nezbytné komunikace a konzultace s odborem hlavního architekta eGovernmentu 
MVČR, 

- konzultace a poskytnutí zpětné vazby zpracovateli studie proveditelnosti, a to v oblasti 
návrhu Kapitola: Technické a technologické řešení Projektu. 

 

2. Text odstavce 1 článku IV. Smlouvy se mění a po změně zní takto: 

Realizace Díla bude zahájena ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje Dílo 
řádně provést (tj. dokončit a předat Objednateli) po jednotlivých částech a to takto: 

a) první část Díla  - nejpozději do 2 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy, 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/3vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/3vyzvairop
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b) druhou část Díla - specifikovanou pod příslušnou první a druhou odrážkou v odstavci 5 článku 
III. Smlouvy – do 12. 10. 2022, 

c) druhou část Díla – specifikovanou pod příslušnými odrážkami v odstavci 5 článku III. Smlouvy 
s výjimkou příslušné první a druhé odrážky - nejpozději do 2 pracovních dnů poté, kdy 
Objednatel Zhotovitele k provedení příslušné druhé části Díla podle textu nové Plánované 
Výzvy IROP nebo dle draftu Plánované výzvy IROP (poskytnutého ze strany Objednatele) 
písemně vyzve (Objednatel předpokládá vyzvat Zhotovitele k provedení této části Díla 
nejpozději do dvou pracovních dnů od vyhlášení Plánované výzvy IROP nebo od okamžiku, 
kdy bude mít draft k dispozici) a to v podobě provedení úprav v návaznosti na Plánovanou 
výzvu IROP a její dokumentaci či draft Plánované výzvy IROP, a které Objednatel přiloží do 
této své písemné výzvy. 

3. Text uvedený pod písmenem b) odstavce 3 článku IV. Smlouvy se mění a po změně zní takto: 

oprávněn projednat s Objednatelem při provádění druhé části Díla uvedené pod písmenem c) 
odstavce 1 článku IV. této smlouvy návrh finální podoby jednotlivých dokumentů zpracovaných pro 
Objednatele v rámci této části Díla, přičemž Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli 
součinnost v rámci 2 pracovních dnů uvedených pod písmenem c) odstavce 1 tohoto článku 
týkající se zejména případných připomínek k výsledné (finální) podobě příslušných dokumentů, a 
to v době od 6.30 h do 18.30 h.  

4. Text odstavce 3 článku VI. Smlouvy se mění a po změně zní takto: 

Přílohou každé faktury vystavené na některou z částek ve výši rovnající se ceně příslušné části 
Díla uvedené pod písmenem a), b) odst. 2. tohoto článku musí být vždy příslušný protokol o předání 
příslušné části Díla (v případě druhé části Díla budou dva protokoly – jeden týkající se druhé části 
Díla ve smyslu písmene b) odstavce 1 článku IV. této smlouvy a druhý týkající se druhé části Díla 
ve smyslu písmene c) odstavce 1 článku IV. této smlouvy), podepsaný oběma smluvními stranami, 
ze kterého musí být patrné, že příslušná část Díla byla dokončena, předána a převzata řádně, tj. 
bez veškerých vad a nedodělků. Pro všechny faktury zmíněné výše v tomto odstavci dále platí, že 
mělo-li Dílo (jakákoliv jeho část) jakékoliv (i drobné) vady či nedodělky, musí být přílohou příslušné 
faktury protokol svědčící o jejich odstranění, podepsaný oběma smluvními stranami. 

5. Text odstavce 4 článku VI. Smlouvy se mění a po změně zní takto: 

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pak v případě, že se Objednatel rozhodne písemně 
nevyzvat Zhotovitele k provedení druhé části Díla ve smyslu písm. c) odst. 1 článku IV. této 
smlouvy (např. z důvodu nevyhlášení Plánované výzvy IROP nebo z jiných důvodů), není 
Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na příslušnou část Díla podle odstavce 2 písm. b) tohoto 
článku. O tom, že Objednatel již písemně nevyzve Zhotovitele k provedení příslušné druhé části 
Díla je povinen vyrozumět Zhotovitele nejpozději do konce roku 2022 

6. Text třetí věty odstavce 2 článku VII. Smlouvy se mění a po změně zní takto: 

Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí příslušné části Díla je soupis případných vad a 
nedodělků nebránících převzetí či užití příslušné části Díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, 
které je povinen Zhotovitel odstranit v náhradní lhůtě dohodnuté smluvními stranami v protokolu, a 
nebude-li v něm dohodnuta, pak ve lhůtě 7 kalendářních dnů, pokud jde o první část Díla, a ve 
lhůtě 2 kalendářních dnů, pokud jde o druhou část Díla ve smyslu písm. b) nebo c) odst. 1 článku 
IV. této smlouvy. 

7. Na konec textu odstavce 10 článku VII. Smlouvy se doplňuje věta v tomto znění: 

Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, zejména druhé jeho části, které se týkají obsahově 
(architektonického a technického řešení) prvků části projektu „ePortál Zlínského kraje“, které 
zajišťuje Objednatel prostřednictvím společnosti UnitX s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 
120 00 Praha 2, IČO: 07850646 (dále jen „UnitX“). 

8. Na konec textu odstavce 4 článku IX. Smlouvy se doplňuje věta v tomto znění:  

Zhotovitel je povinen v rámci plnění druhé části Díla komunikovat, případně konzultovat a 
poskytnout nezbytnou součinnost společnosti UnitX, a to přímo nebo prostřednictvím Objednatele, 
zejména co se týče technické studie (technické a technologické řešení) prvků části projektu 
„Centrální digitální repozitář Zlínského kraje“, a to tak, aby společnost UnitX, byla schopna provázat 
technickou studii (architektonické, technické a technologické řešení) části projektu „ePortál 
Zlínského kraje“ a části projektu „Centrální digitální repozitář Zlínského kraje“ do jedné technické 
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studie (architektonického, technického a technologického řešení) sloučeného projektu „Rozvoj 
digitalizace ve Zlínském kraji. 

9. Text odstavce 1 článku X. Smlouvy se mění a po změně zní takto: 

Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek dokončit a předat příslušnou část Díla (zde jsou myšleny částmi 
díla ty tři, které jsou uvedeny pod písmeny a) až c) odstavce 1 článku IV. této smlouvy) ve 
sjednaném rozsahu a čase plnění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny první části Díla (pokud jde o prodlení týkající se první části 
Díla) a ve výši 0,2 % z ceny druhé části Díla (pokud jde o prodlení týkající se druhé části Díla ve 
smyslu písm. b) nebo c) odstavce 1 článku IV. této smlouvy), a to za každý započatý kalendářní 
den prodlení, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu 
takovou smluvní pokutu zaplatit. V případě, že příslušná část Díla nebude provedena (dokončena 
a předána) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a 
nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití příslušné části Díla nebo způsobilosti 
příslušné části Díla sloužit svému účelu), které posléze Zhotovitel odstraní v protokolu dohodnuté 
náhradní lhůtě (a není-li dohodnuta v protokolu, pak ve lhůtě 3 kalendářních dnů, pokud jde o 
první část Díla, a ve lhůtě 2 kalendářních dnů, pokud jde o druhou část Díla ve smyslu písm. b) 
nebo c) odst. 1 článku IV. této smlouvy), není povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky 
Zhotovitel neodstraní v náhradní lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v původní 
výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy příslušnou část Díla řádně a včas dokončit a 
předat Objednateli. 

10. Do článku X. Smlouvy se vkládá nový odstavec 12 v tomto znění: 

Objednatel není oprávněn požadovat a Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit příslušné 
smluvní pokuty uvedené v tomto článku, pokud se vada příslušné části Díla bude obsahově týkat 
prvků části projektu „ePortál Zlínského kraje“, které zajišťuje Objednatel prostřednictvím 
společnosti UnitX. 

11. Text odstavce 6 článku XI. Smlouvy se mění a po změně zní takto: 

Předčasným ukončením smlouvy není dotčeno právo Zhotovitele na úhradu poměrné části ceny 
díla, které je již Zhotovitelem zpracováno za předpokladu splnění příslušných ustanovení této 
smlouvy (např. k zahájení plnění druhé části Díla uvedené pod písm. c) odst. 1 článku IV. této 
smlouvy musí být Zhotovitel nejprve písemně vyzván Objednatelem). Dojde-li k předčasnému 
ukončení této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy. 

12. Text odstavce 3 článku XII. Smlouvy se mění a po změně zní takto: 

Za smluvní strany jsou v záležitostech uvedených v článku IV. odst. 3. a v článku VII. této smlouvy, 
stejně tak v záležitostech uplatňování smluvních pokut a úroků z prodlení dle článku X. této 
smlouvy nebo v záležitosti učinění písemné výzvy k provedení druhé části Díla ve smyslu článku 
IV. odst. 1 písm. c) této smlouvy oprávněny jednat a podepisovat jejich jednající osoby nebo 
kontaktní osoby ve věcech smluvních anebo odborných. 

 

Článek IV. 
Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. O 
nabytí účinnosti bude Objednatel ihned informovat prostřednictvím kontaktní osoby Zhotovitele 
(kontaktní osobu). 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
Zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, přičemž si 
tento přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě 
své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 

 

 



Strana 6 (celkem z 6) 
 

 

 

 
 

Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 

Ve Zlíně dne __________   V Brně dne __________ 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Ing. Martin Kobzáň    Mgr. Tibor Szabó 

vedoucí Odboru řízení dotačních projektů předseda představenstva inQool a.s. 

 

 

 

 

      _________________________ 

      Mgr. Peter Halmo 

      Člen představenstva inQool a.s. 

 


