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Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo „Informační systém Národní dotace 2016“ číslo 520-2015-13310 

ze dne 5. 10. 2015  

 

číslo Dodatku: 520-2015-13310/2 

 

 

Smluvní strany:   

 

Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČ: 000 20 478 

DIČ: není plátcem DPH 

bank. spojení: XXX 

č. účtu: XXX 

zastoupená Davidem Šetinou, ředitelem odboru informačních a komunikačních technologií 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 
 

O2 IT Services s.r.o.  

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4 

IČ: 02819678, DIČ: CZ02819678 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

oddíl C, vložka 223566 

bank. spojení: XXX 

č. účtu: XXX 

zastoupená: Ing. Václavem Provazníkem, jednatelem, a Ing. Janem Bechyněm, jednatelem 

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „O2 ITS“) 

  

 

 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Informační systém Národní 

dotace 2016“ č. 520-2015-13310 ze dne 5. 10. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 

16. 5. 2016 (dále jen „Dodatek“). 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1  Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2015 smlouvu o dílo „Informační systém 

Národní dotace 2016“ č. 520-2015-13310 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 

16. 5. 2016 (dále jen „Smlouva“). Tento Dodatek je uzavírán v souladu s odst. 

21.7 Smlouvy. Z důvodů uvedených v odst. 1.4 tohoto Dodatku se smluvní 

strany dohodly na změně ujednání uvedených ve Smlouvě ve znění 

uvedeném v tomto Dodatku.   

1.2 Tento Dodatek je uzavírán se společností O2 IT Services s.r.o. (O2 ITS) na 

straně Zhotovitele z toho důvodu, že dne 1. 1. 2016 nabyla účinnost smlouva 

o vkladu části závodu uzavřená dne 8. 12. 2015 mezi společností O2 Czech 

Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336 

(dále jen „O2“) a  O2 ITS (dále jen „Smlouva o vkladu“).  Tento vklad části 

závodu O2 do základního kapitálu O2 ITS byl schválen valnou hromadou O2 

konanou dne 8. 12. 2015 a rozhodnutím O2 jako jediného společníka O2 ITS 

při výkonu působnosti valné hromady taktéž dne 8. 12. 2015. O2 ITS převzala 

svoji vkladovou povinnost na základě prohlášení o vkladu části závodu 

uzavřeného mezi O2 a O2 ITS téhož dne 8. 12. 2015 (dále jen „Prohlášení o 

vkladu“). Smlouvou o vkladu přešla mj. na O2 ITS i Smlouva, včetně 

veškerých oprávnění O2 poskytnout Objednateli práva duševního vlastnictví. 

1.3 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností O2 ITS prohlašuje, že na základě 

Smlouvy o vkladu a Prohlášení o vkladu, řádně projednaných a 

odsouhlasených valnou hromadou O2 a rozhodnutím jediného společníka O2 

ITS jednajícího v působnosti valné hromady, a v souladu se zápisem v 

obchodním rejstříku O2 i O2 ITS ze dne 1. 1. 2016 nabyl část závodu O2, 

čímž na něho mj. přešla i Smlouva. O2 ITS prohlašuje, že práva duševního 

vlastnictví obsažená ve Smlouvě nejsou právy duševního vlastnictví, jež by 

byla z převodu/vkladu z O2 na O2 ITS vyňata ve smyslu odstavce 2.8 

Smlouvy o vkladu a odstavce 2.8 Prohlášení o vkladu a že tedy veškerá 

oprávnění týkající se duševního vlastnictví, jež byla oprávněna poskytnout O2  

přešla s účinností k 1. 1. 2016 na O2 ITS a tudíž O2 ITS je oprávněna je dále 

poskytovat, a to ve zcela stejném rozsahu jako je poskytla a poskytovala O2. 

O2 ITS dále prohlašuje, že je stejně jako byla  O2 oprávněna vykonávat svým 

jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorskému dílu a měla 

nejpozději ke dni podpisu Smlouvy souhlas autorů k uzavření licenčních 

ujednání obsažených ve Smlouvě, přičemž toto prohlášení zahrnovalo i 

taková práva autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla, tak 

se toto prohlášení vztahuje v plném rozsahu i na O2 ITS, která je stejně jako 

byla O2 povinna si zajistit od subdodavatele dostatečná práva k poskytnutí 

licence a souvisejících oprávnění Objednateli v souladu s ustanoveními 

Smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí příslušné subdodávky Objednateli. 

O2 ITS prohlašuje a Objednatele výslovně ujišťuje, že v souvislosti se 

vkladem části závodu O2 do O2 ITS uskutečněného na základě Smlouvy o 

vkladu: 

1.3.11 došlo k úplnému přechodu všech práv a povinností ze Smlouvy z O2 

na O2 ITS;   
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1.3.12 společnost O2 ITS nabyla veškerá práva duševního vlastnictví 

potřebná pro řádné poskytnutí práv duševního vlastnictví Objednateli 

v souladu s ujednáními Smlouvy; 

1.3.13 společnost O2 ITS nabyla veškerý majetek O2 potřebný pro řádné 

plnění této Smlouvy; 

1.3.14 nedojde k žádnému zhoršení právního postavení Objednatele. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje příslušným pojištěním v souladu 

s požadavky stanovenými Smlouvou.    

1.4 Účelem tohoto Dodatku je realizace I. etapy dotačního programu „Zmírnění 

škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016“ (dále 

jen „DP Mráz“) v rámci ISND dle specifikace uvedené v Zásadách, kterými se 

stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených 

jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016. Objednatel v průběhu 

plnění Smlouvy identifikoval ohrožení příjmu a evidence žádostí v rámci DP 

Mráz, a tedy i následné samotné administrace a výplaty finančních prostředků 

poskytovaných prostřednictvím tohoto dotačního programu. Z důvodu 

požadavků na minimalizaci dopadu do zemědělského sektoru je 

minimalizován čas pro zapracování první části DP Mráz do ISND. Není tedy 

možné, aby tuto implementaci provedl jiný dodavatel než Zhotovitel, protože 

není možné, aby v tak krátkém časovém horizontu se jiný dodavatel seznámil 

s prací v ISND a bezchybně a v požadovaném čase provedl implementaci 

evidenční části v rámci DP Mráz. Z uvedených důvodů je uzavírán tento 

dodatek v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ve spojení s § 273 odst. 6 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany se v souladu s odst. 1.4 tohoto Dodatku dohodly na rozšíření 

předmětu Smlouvy o realizaci I. etapy DP Mráz v rámci ISND, na z toho 

vyplývajícím navýšení Ceny Díla a na dalších z toho vyplývajících změnách 

Smlouvy, které jsou uvedeny dále v tomto Dodatku. 

2.1.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení 1.1 Smlouvy bude doplněno 

o novou zkratku „DP Mráz“, a to v následujícím znění: 

„DP Mráz – znamená dotační program Zmírnění škod způsobených 

jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016.“ 

2.1.2 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení 1.1 Smlouvy bude doplněno 

o novou zkratku „ZZVZ“, a to v následujícím znění: 

„ZZVZ – znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek.“ 

2.1.3 Smluvní strany se dohodly, že čl. 4 Smlouvy (Předmět smlouvy) bude 

doplněn o nové ustanovení 4.2.4 v následujícím znění: 

„Dílčí plnění 04 – realizace I. etapy DP Mráz v rámci ISND v souladu 

se specifikací uvedenou v článku 11 Přílohy č. 1 Smlouvy.“ 

2.1.4 Smluvní strany se dohodly na doplnění znění Přílohy č. 1 Smlouvy 

(Specifikace předmětu plnění), a to o nový článek  11 - Specifikace I. 
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etapy dotačního programu „Zmírnění škod způsobených jarními mrazy 

na ovocných kulturách v dubnu 2016“. Dosavadní znění Přílohy č. 1 

Smlouvy (Specifikace předmětu plnění) se o tento nový článek č. 11 - 

Specifikace I. etapy dotačního programu „Zmírnění škod způsobených 

jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016“ rozšiřuje. Znění 

tohoto nového článku 11 - Specifikace I. etapy dotačního programu 

„Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách 

v dubnu 2016“ je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.   

2.1.5 Smluvní strany se dohodly, že čl. 5 Smlouvy (Termíny, akceptační 

řízení a místo plnění) bude doplněn o nové ustanovení 5.1.5 

v následujícím znění: 

„Dílčí plnění 04: 

a) zahájením realizace je den nabytí účinnosti Dodatku č. 2 

ke Smlouvě, 

b) nejzazší termín předání k akceptaci části „Analýza“ 

Dílčího plnění 04 je 11. 11. 2016, 

c) nejzazší termín předání Dílčího plnění 04 k akceptaci, 

současně nasazení do produkčního prostředí je 

28. 11. 2016, 

d) nejzazší termín akceptace kompletního Dílčího plnění 04 

je 9. 12. 2016“. 

Dosavadní odstavec 5.1.5 Smlouvy se přečíslovává na odst. 5.1.6. 

2.1.6 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 6.3 Smlouvy se 

zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním: 

„Jakékoliv změny plnění musí být sjednány formou smlouvy, příp. 

dodatku mezi smluvními stranami, a to v písemné formě a musejí být 

v souladu s ustanoveními ZZVZ.“ 

2.1.7 Smluvní strany se dohodly, že dosavadní článek 7 Smlouvy (Předání 

a převzetí díla) se doplňuje o nové ustanovení 7.3.6, a to 

v následujícím znění: 

„V rámci akceptačního řízení Dílčího plnění 04: 

 Objednatel se prostřednictvím Akceptačního protokolu ve lhůtě 

dvou (2) pracovních dnů vyjádří k předanému Dílčímu plnění 

04. Předvyplněný akceptační protokol bude doručen 

Zhotovitelem před zahájením akceptačního řízení. V případě, 

že Objednatel identifikuje vady Dílčího plnění 04, které brání 

akceptaci, uvede tyto vady v Akceptačním protokolu, který 

předá Zhotoviteli. Zhotovitel ve lhůtě dvou (2) kalendářních dnů 

odstraní vady Dílčího plnění 04 a předá Dílčí plnění 04 

Objednateli k opakované akceptaci. V případě, že se 

Objednatel rozhodne akceptovat Dílčí plnění 04 s výhradami, 

bude postupováno podle odst. 7.4.2 Smlouvy.“  

Dosavadní odstavec 7.3.6 a 7.3.7 Smlouvy se přečíslovávají na odst. 

7.3.7. a 7.3.8. 
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2.1.8 Smluvní strany se dohodly na novém znění dosavadního odst. 7.3.6 

Smlouvy, tj. po přečíslování dle odst. 2.1.7 tohoto Dodatku ustanovení 

odst. 7.3.7 Smlouvy, a to v následujícím znění: 

„Akceptací posledního z Dílčích plnění 02, 03 nebo 04 dojde 

k akceptaci Díla.“ 

2.1.9 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení 7.4.3 Smlouvy se doplňuje 

o text „a 7.3.6“, a to do poslední věty tohoto ustanovení za text „bodů 

7.3.3 a 7.3.4 a 7.3.5“. 

2.1.10 Smluvní strany se dohodly, že čl. 7 Smlouvy (Předání a převzetí díla) 

bude doplněn o nové ustanovení 7.9 v následujícím znění:  

„Po akceptaci Dílčího plnění 04 se výsledné plnění stane nedílnou 

součástí Díla a zároveň se tímto okamžikem na výsledek Dílčího 

plnění 04 vztahuje Další plnění specifikované přílohou č. 3 Smlouvy 

(Specifikace služeb údržby a podpory (Katalogové listy)). Smluvní 

strany berou na vědomí, že součástí Dílčího plnění 04 je zvýšená 

podpora uživatelů v rozsahu 6 člověkodnů. Zvýšená podpora uživatelů 

převyšující rozsah 6 člověkodnů není součástí Dílčího plnění 04.“  

2.1.11 Smluvní strany se dohodly na změně Tabulky 1 Struktura nabídkové 

ceny v čl. 9.1 Smlouvy, a to v následujícím znění:  

 

Jednotlivé plnění 
Cena v Kč bez 
DPH 

DPH 
v % 

DPH v Kč Cena v Kč s DPH 

Dílčí plnění 01 (odst. 4.2.1) 388.500,- 21 % 81.585,- 470.085,- 

Dílčí plnění 02 (odst. 4.2.2) 1.052.278,- 21 % 220.978,- 1.273.256,- 

Dílčí plnění 03 (odst. 4.2.3) 383.000,- 21 % 80.430,- 463.430,- 

Dílčí plnění 04 (odst. 4.2.4) 389.000,- 21% 81.690,- 470.690,- 

Další plnění (odst. 4.3)  1.228.222,- 21 % 257.927,- 1.486.149,- 

Celková výše ceny = 
součet Dílčích plnění 01, 
02, 03 a 04 plus Další 
plnění. 

3.441.000,- 21 % 722.610,- 4.163.610,- 

 

2.1.12 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 9.2, 9.3 a 9.4 Smlouvy 

se doplňují o text „a 04“, a to vždy do první věty každého z těchto 

ustanovení vždy za text „plnění 01, 02 a 03“. 

2.1.13 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 10.6 Smlouvy se 

zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním: 

„Obě strany se zavazují případné změny či doplňky této Smlouvy činit 

písemně v souladu s ustanoveními ZZVZ, bude-li to třeba pro řádné a 

včasné dokončení Díla a Dalšího plnění.“ 
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2.1.14 Smluvní strany se dohodly na změně první věty ustanovení odst. 11.1 

Smlouvy, a to v následujícím znění: 

„Zhotovitel odpovídá za jakost Díla a zavazuje se poskytnout záruku 

na Dílo.  Záruční doba aplikovatelná pro Dílčí plnění 02 a 03 činí 24 

měsíců od data vystavení závěrečného Akceptačního protokolu 

(Akceptováno bez výhrad) k poslednímu z Dílčích plnění 02 a 03. 

Záruční doba aplikovatelná pro Dílčí plnění 04 činí 24 měsíců od data 

vystavení závěrečného Akceptačního protokolu (Akceptováno bez 

výhrad) k Dílčímu plnění 04.“ 

2.1.15 Smluvní strany se dohodly na změně poslední věty ustanovení odst. 

11.6 Smlouvy, a to v následujícím znění: 

„Povinnosti Objednatele dle ZZVZ tím nejsou dotčeny.“   

2.1.16 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 12.3 Smlouvy se 

doplňuje o text „a 7.3.6“, a to za text „odst. 7.3.3 a 7.3.4 a 7.3.5“. 

2.1.17 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 12.9 Smlouvy se 

doplňuje o text „a 04“, a to za text „Dílčích plnění 01 a 02 a 03“. 

2.1.18 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 12.12 Smlouvy se 

doplňuje o text „nebo 7.3.6“, a to za text „odst. 7.3.3 nebo 7.3.4 nebo 

7.3.5“. 

2.1.19 Smluvní strany se dohodly, že čl. 17 (Ochrana informací) bude 

doplněn o nové ustanovení odst. 17.21, a to v následujícím zněním:  

„Zhotovitel je srozuměn s tím, že bez ohledu na jiná ustanovení této 

Smlouvy je Objednatel povinen zveřejnit obraz této Smlouvy a jejich 

případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Smlouvy 

odvozených vč. metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy a metadat zajistí 

Objednatel.“   

  

 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze 

smluvních stran. 

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto 

Dodatku. 

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem, 

zůstávají beze změny. 

3.4 Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz 

původní Smlouvy, Dodatku č. 1 i tohoto Dodatku a dalších dokumentů od nich 

odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy, Dodatku č. 1 a tohoto 

Dodatku, včetně metadat, zajistí Objednatel. 
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3.5 Nedílnou součást Dodatku tvoří Příloha č. 1: Specifikace I. etapy dotačního 

programu „Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách 

v dubnu 2016“ 

3.6 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) 

stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

Objednatel 

 

V Praze dne _____________ 

Zhotovitel 

 

 V Praze dne _____________ 

......................................................................... 

Česká republika – Ministerstvo 

zemědělství 

David Šetina, ředitel informačních a 

komunikačních technologií 

......................................................................... 

O2 IT Services s.r.o. 

Ing. Václav Provazník, jednatel 

 

 

 

 ......................................................................... 

O2 IT Services s.r.o. 

Ing. Jan Bechyně, jednatel 
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Příloha č. 1 
 

Specifikace I. etapy dotačního programu „Zmírnění škod způsobených jarními mrazy 
na ovocných kulturách v dubnu 2016“ 

 
 
 
Předmět dodávky I. etapy: 

-       Úvodní kompletní analýza, včetně konzultace s garanty MZe (analýza na celý dotační 

titul) 

-           Vývoj vstupních formulářů pro 1. etapu – podzimní (bez vazby na LPIS – viz dále) 

-           Nasazování na testovací a produkční prostředí 

-           Testování (včetně tvorby testovacích scénářů) 

-           Uživatelská příručka (žádná jiná dokumentace nebude v této 1. etapě předaná) 

-      Školení uživatelů v rozsahu 1 MD 

-           Nadstandardní podpora uživatelů po nasazení na produkční prostředí (jako v případě 
DT „Sucho“)Milníky projektu dotační titul „Mráz“ 
 

1. milník – Analýza návrhu řešení DT (7.11.2016) 

 

- předání finálního znění zásad v termínu 17.10.2016 

 
2. milník – Nasazení systému pro sběr žádostí (28.11.2016) 
 
Systém bude vycházet ze základu, které byly vytvořeny pro DT „Sucho“. Celé řešení je třeba 
důkladně zrevidovat, aby bylo předejito problémům, které vyplynuly z výkladových nejasností 
zadání v případě DT „Sucho“, kde se podmínky zpracování měnily ještě v průběhu realizace, 
a dokonce i v průběhu vlastního sběru žádostí.  
Součástí řešení je tvorba nových číselníků, doplnění nových parametrů, což znamená jiné 
tabulky, vazby. Dále je nutné připravit podklady pro automatizovaný přepočet sazeb 
(v zásadách je popsán jiný princip přepočtu sazeb, než tomu bylo v případě DT „Sucho“, atd. 
 
 
Obsahem daného milníku jsou následující činnosti: 
 

- vývoj a testování/nasazení formulářů pro příjem žádostí – součástí řešení v tomto 

okamžiku nebude ani napojení na externí zdroje (LPIS/UKZUZ), ani formulář pro 

žadatele; 

- K 28.11.2016 bude zahájený proces příjmu žádostí a systém bude na produkčním 

prostředí. U první části DT „Mráz“ se počítá se sběrem papírových žádostí a systém 

bude připraven na vkládání dat z těchto papírových formulářů a dále nebude 

vystaven elektronický formulář na portálu e-AGRI. 

 

 


