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Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

●     ●     ● 

ANECT a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATEK Č. 1 K LICENČNÍ SMLOUVĚ 
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) K LICENČNÍ SMLOUVĚ ze dne 4. 11. 2014, vedené 

v Centrální evidenci smluv pod ev.č. 140 108 (dále jen „Smlouva“), uzavřené v souladu s § 2358 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), 

a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), SE UZAVÍRÁ 

MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI: 

 

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

zastoupenou:  Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky 

IČO: 00164801 

bankovní spojení: ČNB Praha 1 

číslo účtu: 7628001/0710 

 

DÁLE JEN „Nabyvatel“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 

 

A 

 

ANECT a.s. 

sídlo: Vídeňská 204/125, 619 00 Brno – Přízřenice 

zastoupenou: Pavlem Srnkou a Ladislavem Herynkem, členy představenstva 

IČO: 25313029 

DIČ: CZ25313029 (Je plátcem DPH.) 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 27-6667590237/0100 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. B 2113 

 

DÁLE JEN „Poskytovatel“ 

NA STRANĚ DRUHÉ, 

 

NABYVATEL A POSKYTOVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“. 

 

1. PREAMBULE 

1.1 Smluvní strany potvrzují, že Smlouva je ke dni účinnosti tohoto Dodatku platná a účinná. 

1.2 Smluvní strany se dohodly na níže popsaných změnách Smlouvy v režimu tzv. změn de minimis 

v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, a za tímto účelem uzavírají tento Dodatek. 
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2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Předmětem Dodatku je dohoda Smluvních stran o prodloužení platnosti a účinnosti Smlouvy, 

tj. o poskytnutí Licencí v rozsahu definovaném Smlouvou i po datu 4. 11. 2018, tj. po skončení 

původně dohodnuté doby trvání Smlouvy, a to až do 7. 1. 2019. 

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Cena za Licence poskytnuté dle čl. odst. 2.1 tohoto Dodatku (dále jen „Cena za dodatečnou 

Licenci“) je dohodnuta ve výši 171 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH 

činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 35 910,- Kč. Celková Cena 

za dodatečnou Licenci včetně DPH tedy činí 206 910,- Kč. Cena za dodatečnou Licenci zahrnuje 

standardní provozní podporu do 7. 1. 2019. Cena za dodatečnou Licenci je konečná, závazná 

a obsahuje všechny případné náklady Poskytovatele včetně poplatků.  

3.2 Platbu za poskytnuté plnění zaplatí Nabyvatel Poskytovateli bezhotovostním převodem 

na bankovní účet Poskytovatele uvedený ve Smlouvě a v tomto Dodatku na základě daňového 

dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem. Cena za dodatečnou Licenci bude zaplacena 

jednorázovou platbou na základě vystavené faktury Poskytovatelem po nabytí účinnosti tohoto 

Dodatku. 

3.3 Splatnost faktury je jednadvacet (21) dní ode dne jejího doručení Nabyvateli. Úhrada bude 

provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený na faktuře. 

Povinnost Nabyvatele zaplatit Cenu za dodatečnou Licenci je splněna odepsáním příslušné 

částky z účtu Nabyvatele. Nabyvatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně 

v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně. 

3.4 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, 

identifikační údaje Smluvních stran, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku 

bez/včetně DPH), a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura 

bude označena evidenčním číslem Smlouvy z Centrální evidence smluv Nabyvatele 140 108 

(viz také záhlaví této Smlouvy). 

3.5 Nabyvatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné 

náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. 

V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne 

doručení opravené nebo doplněné faktury Nabyvateli. Nabyvatel není v takovém případě 

v prodlení. 

3.6 V případě změny právních předpisů týkajících se výše DPH bude k Ceně za dodatečnou Licenci 

připočtena DPH v aktuální výši. 
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4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 7. 1. 2019. 

4.2 Veškerá ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají platná a účinná. 

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) dle podmínek 

stanovených zejména zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Poskytovatel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto Dodatku včetně 

Smlouvy a relevantních metadat v ISRS a na profilu Nabyvatele, popř. na dalších místech, 

v souladu s příslušnými právními předpisy. Uveřejnění v souladu s příslušnými právními předpisy 

provede Nabyvatel.  

4.4 Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

tři (3) si ponechá Nabyvatel a jedno (1) vyhotovení obdrží Poskytovatel. 

4.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou 

a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem 

souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 

 

NABYVATEL 

 

V Praze, dne 1. 11. 2018 

 

 

Česká republika – Ministerstvo životního 

prostředí 

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru  

informatiky 

POSKYTOVATEL 

 

V Praze, dne 1. 11. 2018 

 

 

ANECT a.s. 

Pavel Srnka, člen představenstva 

 

 

ANECT a.s. 

Ladislav Herynek, člen představenstva 

 


