
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o komplexním zajištění provozu účtenkové loterie 
ze dne 20. 3. 2017 
(dále jen „Dodatek“) 

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami: 
 

Objednatel: 

Česká Republika - Ministerstvo financí 

se sídlem: Praha 1, Letenská 525/15, PSČ: 118 00 
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947 
bankovní spojení: Česká národní banka (ČNB), č. ú. XXX/XXX 
za níž jedná: JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., náměstkyně pro řízení sekce Daně a cla 
ID datové schránky: xzeaauv 
 
(dále jen „Objednatel“ nebo „Ministerstvo financí“ nebo „MF“) 
 
a 
 
Dodavatel: 

Diebold Nixdorf, s.r.o. 

se sídlem: Praha 6, Lužná 591, PSČ: 160 00   
IČO: 25784528  
DIČ: CZ25784528    
bankovní spojení: CZK účet č. XXX/XXX, SWIFT: XXX 
zastoupená: Ing. Roman Kotora, jednatel; Stanislav Zrcek, MBA, prokurista 
ID datové schránky: imkbz3n 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 69964  
 
(dále jen „Dodavatel“ nebo „Provozovatel“) 
 
(Objednatel a Dodavatel dále též jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“) 
 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE  
 
(A) Dne 20. 3. 2017 byla mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva o komplexním zajištění 

provozu účtenkové loterie, a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Komplexní zajištění provozu účtenkové loterie“ uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne 
1. 12. 2016 pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2016-005101 a zadávanou Objednatelem 
jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v němž byla nabídka Dodavatele vybrána v souladu 
s § 122 odst. 1 ZVZ jako ekonomicky nejvýhodnější (dále jen „Veřejná zakázka“) (to vše dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem bylo poskytnutí předmětu plnění specifikovaného v čl. 3 bodu 3.2 
Smlouvy (dále jen „Předmět plnění“); 
 

(B) Smluvní strany se rozhodly, že chtějí rozšířit rozsah Předmětu plnění dle Smlouvy z důvodu 
nastavení vyšší míry uživatelské přívětivosti a dostupnosti Účtenkovky; 

 
(C) Dodatek naplňuje veškeré podmínky pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

stanovené v ust. § 222 odst. 4 ZVZ, tj. změna Smlouvy nemění celkovou povahu Veřejné zakázky 
a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10% původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy, 



 
 

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY TAKTO: 
 

Článek 1 
Předmět Dodatku 

 
1. Na základě čl. 12 bodu 12.10 Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že do Přílohy č. 1 Smlouvy se 

do části I. vkládá za písm. B. nové písm. C. v následujícím znění: 
 

C. Dodavatel je povinen zajistit provedení analýzy přístupnosti Služby pro nevidomé. 
Výsledkem této analýzy bude informace o rozsahu a ceně úprav webu i mobilních aplikací 
nezbytných k zajištění nejvyšší možné přístupnosti registrace účtenek a registrace hráče pro 
nevidomé při využití jejich asistenčních pomůcek. Při analýze bude využita součinnost 
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Výsledky analýzy zašle Dodavatel 
Objednateli v elektronické podobě. 

 
2. Smluvní strany se dále dohodly, že do Přílohy č. 1 Smlouvy se do části II.1 REGISTRACE 

HRÁČE A HRÁČSKÝ ÚČET, pododdíl Hráčský účet vkládá za písm. I. nové písm. J. 
v následujícím znění: 
 

J. Dodavatel je povinen zajistit, že součástí hráčského účtu bude při špatném zadání údajů a 
následném neověření účtenky v systému evidence tržeb i možnost opravit ve formuláři na 
webu i v aplikaci chybně zadaný údaj/ zadané údaje. Tato možnost bude k příslušné účtence 
zpřístupněna nejpozději bezprostředně po dokončení komunikace se systémem evidence tržeb, 
jejímž výsledkem bude informace o nenalezení účtenky. Časový rozsah využití této funkce 
hráčem u dané účtenky není omezen. Kliknutím na příslušné pole v detailu účtenky v 
hráčském účtu bude mít hráč možnost použít zadaná data jejich automatickým načtením do 
formuláře registrace účtenky, upravit je a znovu odeslat.  

 
3. Dále se Smluvní strany dohodly, že do Přílohy č. 1 Smlouvy se do části II.2. PŘÍJEM A 

REGISTRACE ÚČTENEK vkládá za písm. F nové písm. G a H v následujícím znění: 
 

G. Dodavatel je povinen zajistit formální kontrolu DIČ ze strany Služby. Služba bude 
kontrolovat, zda dané číslo naplňuje podmínky pro tvorbu DIČ v rozsahu, který je nastaven 
pro účely ověření účtenky na Daňovém portále. 

H. Dodavatel je povinen zajistit, že formulář registrace účtenky bude umožňovat opravy zadaných 
údajů ve formuláři na webu i v mobilní aplikaci. Tato funkcionalita musí být k dispozici v případě, 
že je důvod nezaregistrování spočívající v neověření účtenky v systému evidence tržeb znám 
bezprostředně po odeslání registrace účtenky. V takovém případě další obrazovka po odeslání 
údajů z účtenky umožní opravit chybně zadaný údaj/zadané údaje. Formulář registrace účtenky v 
takovém případě automaticky načte nebo uchová veškeré zadané údaje a umožní jejich opravu 
nebo úpravu ve všech zadávaných údajích. 

 



4. Dále se Smluvní strany dohodly, že do Přílohy č. 1 Smlouvy se do části II.5. KOMUNIKAČNÍ 
KANÁLY, písm. A. bod iv. podbod f. za druhou odrážku doplňují třetí a čtvrtá odrážka 
v následujícím znění: 
 
 pro maximální zjednodušení registrace účtenky disponovat funkcí „čtečka QR kódu“ 

(kamerou telefonu) a automatickým načtením potřebných údajů k ověření validity účtenky. 
Hráči po načtení potvrdí správnost načtení příslušných údajů z účtenky a následně dojde k 
jejich odeslání k registraci nebo je hráč vyzván k doplnění údajů, pokud je některý z údajů 
nečitelný. Funkce „čtečka QR kódu“ musí vycházet ze standardu konstrukce QR kódu, 
který budou výrobci pokladních zařízení, resp. obchodníci, implementovat na dobrovolné 
bázi do svých zařízení. Návrh standardu konstrukce QR kódu bude připraven Dodavatelem 
ve spolupráci s Objednatelem. Schválený standard zveřejní Objednatel. Okamžik 
oficiálního spuštění funkce „čtečka QR kódu“ ve formě seznatelné pro třetí strany podléhá 
písemnému schválení Objednatelem.  

 umožňovat zadání údajů i bez funkce „čtečka QR kódu“, tedy s normálním zadáním údajů. 
 

body 1. až 4 tohoto článku se dále společně označují jako „části Předmětu Dodatku“ 
 

5. Na základě výše uvedeného se dále se Smluvní strany v souvislosti s částmi Předmětu Dodatku 
dohodly, že tímto Dodatkem nahrazují ustanovení čl. 6 odst. 6.2 Smlouvy tímto novým zněním: 
 
„Souhrnná cena za jeden kalendářní měsíc poskytování Předmětu plnění dle bodu 6.1 písm. a) 
Smlouvy pro Objednatele (souhrn odpovídajících částí Předmětu plnění) ke dni uzavření Smlouvy 
činí: 
  
 bez DPH  1 032 785,00 Kč 
  
 DPH 21%  216 884,85 Kč 
 
 včetně DPH  1 249 669,85 Kč 
 
s výjimkou poskytování Předmětu plnění  v období 8 měsíců, které počíná měsícem následujícím po 
měsíci, v němž došlo k převzetí všech částí Předmětu Dodatku, tj. Předmětu dodatku uvedenému 
pod bodem 1. až 4, kdy v uvedeném období činí souhrnná cena za každý jednotlivý kalendářní 
měsíc poskytování Předmětu plnění dle bodu 6.1. písm. a) Smlouvy pro Objednatele (souhrn 
odpovídajících částí Předmětu plnění): 
 

bez DPH  1 100 444, 38 Kč 
  

DPH 21%  231 093, 32 Kč 
 

včetně DPH  1 331 537, 70 Kč 
 
Cena za zaslání 1 SMS zprávy dle bodu 6.1. písm. b) Smlouvy činí 0,62 Kč.  
 
Cena za vyplacení 1 výhry formou převodu na platební účet v rámci České republiky podle bodu 
6.1. písm. c) Smlouvy činí 1,67 Kč.“ 
 
 

6. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem nahrazují ustanovení čl. 10 odst. 10.2. písm. h) a 
písm. l) Smlouvy nahrazují novým zněním: 
 



„ h) v případě, že Dodavatel poruší povinnost stanovenou v bodě 4.4.8., 4.5.2., 4.5.3., 4.6.5., 4.8.4., 
4.8.7. nebo v Příloze č. 1 část II.5 písm. A. bod iv. podbod f. (porušení povinnosti nezajistit funkci 
čtečky QR kódu) vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč;“. 
 
 

7. Dodavatel tímto bere na vědomí, že Objednatel mění v souladu s čl. 12.4. Smlouvy Kontaktní 
osoby, a to následovně: 
 
 
Ve věcech fakturačních: 
Jméno a příjmení:   XXX 
funkce:    ředitel Odboru 15 – Daně z příjmů 
telefon:    XXX, XXX 
e-mail:    XXX 
 
V ostatních věcech: 
Jméno a příjmení:   XXX 
funkce:  vedoucí odd. 1504 – Elektronická evidence tržeb a regulace daňového 

poradenství 
telefon:    XXX, XXX 
e-mail:    XXX 
 
Jméno a příjmení:   XXX 
funkce:  odd. 1504 – Elektronická evidence tržeb a regulace daňového 

poradenství 
telefon:    XXX, XXX 

 e-mail:    XXX 
 

Článek 2 
Plnění částí Předmětu Dodatku 

 
1. Dodavatel je povinen poskytnout části Předmětu Dodatku nejpozději do 75 dní ode dne podpisu 

Dodatku.  
2. Pro účely tohoto Dodatku se Objednatel a Dodavatel zavazují provést akceptační řízení k částem 

Předmětu Dodatku, jehož výsledkem bude akceptační protokol ve smyslu čl. 4.2. Smlouvy 
(Protokol), a to buď ke všem částem Předmětu Dodatku najednou nebo jednotlivě (tj. ke každé 
z části Předmětu Dodatku bude jednotlivý akceptační protokol). Smluvní strany se dohodly, že 
akceptační řízení v sobě zahrnuje testovací fázi a předvedení funkčnosti Objednateli v rozsahu 
odsouhlaseném oběma Smluvními stranami. Pro akceptační řízení se přiměřeně použijí čl. 4.2.a 
4.3. Smlouvy.  

3. Dodavatel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí částí Předmětu Dodatku, nebo každou 
jednotlivou část samostatně, a to vždy nejméně 5 pracovních dnů před předpokládaným termínem 
převzetí (předání). Objednatel je povinen potvrdit účast na převzetí nejpozději do 2 pracovních dnů 
ode dne oznámení Dodavatele. Objednatel je oprávněn navrhnout jiný termín převzetí, avšak tak, 
aby bylo možné naplnění lhůty stanovené v čl. 2.1. tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují, že 
při stanovení termínu převzetí si vzájemně vyjdou vstříc. 

4. V souvislosti s předvedením funkčnosti částí Předmětu Dodatku Kontaktní osoba Objednatele 
přezkoumá předvedenou část Předmětu Dodatku a případné výhrady vznese ústně vůči Dodavateli, 
který je povinen všechny výhrady ihned na místě odstranit. Nejsou-li takové výhrady v souladu 
s požadavky Objednatele odstraněny na místě, doplní Objednatel veškeré své výhrady do 
Protokolu; nesouhlasí-li Dodavatel s uvedenými výhradami, je povinen je písemně v Protokolu 
rozporovat. Nerozporuje-li Dodavatel výhrady uvedené Objednatelem v Protokolu, má se za to, že 
s výhradami souhlasí. Dodavatel a Objednatel jsou povinni stvrdit obsah Protokolu svým jménem a 
podpisem. V případě, že Protokol obsahuje výhrady Objednatele, zavazuje se Dodavatel odstranit 
výhrady ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne podpisu Protokolu nebo v jiné přiměřené lhůtě 
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dohodnuté mezi Smluvními stranami. Po odstranění výhrad Smluvní strany sepíší nový Protokol 
s doložkou „bez výhrad“. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že doba, po kterou 
Dodavatel bude odstraňovat výhrady k části Předmětu plnění, nemá vliv na termín plnění dle odst. 
1 tohoto článku. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že se pro účely tohoto Dodatku uplatní ustanovení čl. 6.5., tj. že 
cena bude hrazena na základě faktur vystavených Dodavatelem, přičemž Dodavatel je oprávněn 
vystavit první fakturu až po podpisu Protokolu za všechny části Předmětu Dodatku s doložkou „bez 
výhrad“. 

 
 

Článek 3 
Sankce 

 
1. V případě, že Dodavatel nedodá kteroukoliv část Předmětu Dodatku ve lhůtě stanovené 

v čl. 2.1. tohoto Dodatku, vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
započatý den prodlení. 

 
Článek 4 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn. 
 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v českém jazyce v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží Dodavatel a tři vyhotovení obdrží Objednatel. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Dodatku a že tento Dodatek byl sepsán dle 

jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

V Praze dne       2017    V Praze dne        2017  

Za Dodavatele:      Za Objednatele: 

Diebold Nixdorf, s.r.o.     Česká republika – Ministerstvo financí 

 

______________________________   ______________________________ 

Ing. Roman Kotora      JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. 

 

 

______________________________  

Stanislav Zrcek, MBA    


