
Dodatek ke smlouvě o dílo

Vývoj aplikace „ADIS – Legislativní a procesní změny v roce 2017 a 2018“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění  a v souladu s § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Číslo zákazníka: 794484
Číslo smlouvy o dílo: CET001P
Číslo dodatku: CET001P/D1
Evidenční číslo GFŘ: 17/7700/0191/01

Smluvní strany

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
zastoupená Ing. Martinem Janečkem, generálním ředitelem

Pověřeným pro věcná jednání v rámci tohoto dodatku za Objednatele je Ing. Jiří Fridrich, ředitel Sekce
informatiky.

Bankovní spojení:
DIČ: CZ72080043
IČO: 72080043

dále jen „Objednatel“

a

IBM Česká republika, spol. s r.o.

se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 – Chodov
registrovaná Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 692
zastoupená Ing. Petrem Havlíkem, jednatelem společnosti, nebo

Martinem Kotrusem, jednatelem společnosti

Pověřeným pro věcná jednání v rámci tohoto dodatku za Zhotovitele je , ředitel 
projektu ADIS.

Bankovní spojení: 
DIČ: CZ14890992
IČO: 14890992

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel  a Zhotovitel  se dohodli  na uzavření  dodatku č.  CET001P/D1 (dále  jen „Dodatek“)  ke
Smlouvě o dílo č. CET001P (dále jen „Smlouva“) v následujícím znění:



1 Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je vývoj aplikačního programového vybavení – nutná úprava ve stávající aplikaci
na  ověřování  účtenky  veřejností  na  Daňovém  portálu  a  směrem  k účtenkové  loterii  v rámci
Elektronické evidence tržeb.

Pro služby poskytované na základě tohoto Dodatku platí podmínky stanovené Smlouvou, pokud není
uvedeno jinak.

2 Popis předmětu Dodatku

Na základě rozhodnutí Ústavního soudu dochází od 1.3.2018 ke zrušení ust. § 20 odst. 1 písm. b)
zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, což znamená, že daňové identifikační číslo (DIČ) od tohoto
okamžiku nebude povinnou náležitostí účtenky. S ohledem na tuto skutečnost je nutno provést úpravu
ověřování účtenky veřejností na Daňovém portálu a směrem k účtenkové loterii.

V aplikační oblasti 34.00 EET Elektronická evidence tržeb bude zavedena nová skupina úloh:

Id 
úlohy

Popis úlohy Distr. termín

34.00 EET Elektronická evidence tržeb

34.506 Úprava ověření účtenky na DPR a v účtenkové loterii bez DIČ - varianta č. 2 A3P

Podrobný rozsah prací  dle  Dodatku  je  uveden v článku  Error:  Reference  source  not  found Error:
Reference source not found Přílohy A tohoto Dodatku.

Pro novou skupinu úloh 34.506 se zřizuje nový distribuční termín - A3P, jehož rámcový harmonogram
je uveden v následující tabulce. Podrobný harmonogram je uveden v článku Error: Reference source

not found Error: Reference source not found Přílohy A Dodatku.

Uvedený harmonogram uvádí termíny kroků,  které jsou platné relativně vzhledem k datu zahájení
prací (níže označeno jako den D). Den D je stanoven na 25. 1. 2018, pokud Dodatek nabude účinnosti
do 25. 1. 2018 včetně. Pokud nabude tento Dodatek účinnosti později než 25. 1. 2018, je den D určen
datem nabytí účinnosti Dodatku. Všechny kroky harmonogramu jsou určeny počtem pracovních dnů,
které uplynou od data zahájení prací D. Při výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj.
posun je určen počtem pracovních dnů a trvání kroků harmonogramu je určeno počtem pracovních
dnů.

Harmonogram distribučního termínu A3P

Číslo
kroku

Krok

Počátek kroku
(relativně od data

zahájení prací
v prac. dnech)

Konec kroku
(relativně od data

zahájení prací
v prac. dnech)

2.24 CNV Celoplošné nasazení verze D+30 -



3 Cena a platební podmínky Dodatku

Celkovou cenou předmětu Dodatku se rozumí cena včetně DPH. Smluvená cena bez DPH činí celkem
1 282  600,- Kč,  DPH  ve  výši  21 %  činí  269 346,-  Kč  a  celková  smluvená  cena  s DPH  činí
1 551 946,- Kč.

Celková  cena  předmětu  Dodatku  bude  Objednatelem  placena  ve  fakturačním  termínu  uvedeném
v článku Error: Reference source not found Error: Reference source not found Přílohy A Dodatku na
základě daňového dokladu - faktury vystaveného Zhotovitelem za podmínek uvedených ve Smlouvě.

Ostatní platební podmínky – viz Smlouva.

4 Závěrečná ustanovení

1. Kromě  ustanovení,  která  byla  změněna  nebo  modifikována  v  tomto  Dodatku,  platí  v  plném
rozsahu všechna ustanovení Smlouvy o dílo č. CET001P a Změnových řízení č. CET001P/ZŘ1,
CET001P/ZŘ2, CET001P/ZŘ3, CET001P/ZŘ4 a  CET001P/ZŘ5.

2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou Přílohy A a B, které obsahují obchodní tajemství.

 Příloha A – Podrobný rozsah prací

 Příloha B – Upřesnění technického řešení

3. Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek přečetly, rozumí mu, a souhlasí s jeho podmínkami.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva
obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.

Za Zhotovitele: 30.1.2018

Razítko

Za Objednatele: 31.1.2018

Razítko

IBM Česká republika, spol. s r.o.

Petr Havlík

Česká republika – 
Generální finanční ředitelství

Jméno (čitelně) Datum Jméno (čitelně) Datum
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