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Dodatek č. 1  
 

ke Smlouvě o dílo na dodávku a implementaci software pro centrální správu a řízení rizik  
 evidované u Objednatele pod č. 47/160/2019 

a evidované u Dodavatele pod č. 15/2019 ze dne 6. 8. 2019 

(dále jen „Smlouva“) 

 

Software 42, s.r.o. 
(dále jen „Dodavatel“) 

 
ČR - Nejvyšší kontrolní úřad 

(dále jen „Objednatel“) 

Se sídlem:  Kyjevská 2522/3 
251 01 Říčany 

 Se sídlem:  Jankovcova 1518/2,  
170 04 Praha 7 

Zastoupený: Mgr. Vladimírem Slavíkem  Jejímž jménem 
jedná: 

PhDr. Radek Haubert 

Funkce: jednatel  Funkce: vrchní ředitel  
správní sekce 

Kontaktní osoby: Mgr. Vladimír Slavík  Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Kiššová 

Funkce: jednatel  Funkce: vedoucí oddělení 
aplikací a databází 

Tel.: +420 724 003 138  Tel.: +420 233 045 220 

E-mail: slavik@software42.cz   E-mail: Gabriela.kissova@nku.cz  

IČO: 05527171  IČO: 49370227 

DIČ: CZ05527171  DIČ: není plátce DPH 

Zapsaná 
v obchodním  
rejstříku: 

vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 264797 

 Zapsaná 
v obchodním  
rejstříku: 

Nezapsán 

Bank. spojení: Fio banka, 
2601093475/2010 

 Bank. spojení: Česká národní banka 
30027-001/0710 

Identifikátor 
datové 
schránky: 

55t5pdv  Identifikátor 
datové schránky: 

s3caayq 

(společně též „smluvní strany“). 

Smluvní strany se dohodly na změně stávající Smlouvy dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) 
a vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem 

vázány, se dohodly na následujícím znění takto: 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1.1. V průběhu plnění předmětu Smlouvy se dnem 1. 2. 2020 stal Dodavatel plátcem DPH 
v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.  
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1.2. Účelem Dodatku je upřesnění daňového identifikačního čísla Dodavatele a výše částky 
předmětu plnění v souvislosti s platbou DPH. 

1.3. Nevyžaduje-li kontext jinak, budou mít všechny výrazy obsažené v tomto Dodatku stejný 
význam jako stejné výrazy ve Smlouvě. 
 

Článek 2 
Předmět Dodatku 

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy. 

2.2. Dodavateli je od 1. 2. 2020 přiděleno registrační číslo subjektu DPH, a to CZ05527171 
Právnická osoba. 

2.3. Finanční částka za poskytování servisní podpory  uvedena  článku VII, odst. 4 Smlouvy se 
upřesňuje o výši DPH. Znění odst. 4 nově zní:  

„Cena za poskytování servisní podpory dle článku II, bodu 1), písm. e)  za 1 měsíc činí  
4 000 Kč bez DPH, 4 840 Kč s DPH. Platba bude hrazena 1 x čtvrtletně od převzetí SW 
rizika Objednatelem za předchozí kalendářní čtvrtletí (leden – březen, duben – červen, 
červenec – září, říjen – prosinec), ve výši 12 000 Kč bez DPH, 14 520 Kč s DPH.“. 

2.4. Platba za období leden 2020 – březen 2020 poskytování servisní podpory bude hrazena 
následovně: 

a) za období leden 2020 bude ve výši 4 000 Kč s DPH, 
b) za období únor 2020 – březen 2020 bude ve výši 9 680 Kč s DPH za celé uvedené 

období. 

2.5. Finanční částka za realizaci rozvojových požadavků zadaných Objednatelem za 1 hodinu 
práce uvedena v článku VII, odst. 5 Smlouvy se upřesňuje o výši DPH. Znění odst. 5 nově 
zní: 

„Cena za realizaci rozvojových požadavků zadaných Objednatele za 1 hodinu práce činí 
900 Kč bez DPH, 1 089 Kč s DPH. Cena za realizovaný rozvojový požadavek bude hrazena 
po provedení akceptace realizace rozvojových požadavků Objednatelem.“. 

2.6. Dle ustanovení §  222 odst. 3, 4, 5 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o nepodstatnou změnu Smlouvy 
a finanční částka po dobu realizace Dodatku ke Smlouvě nesmí přesáhnout hodnoty 
uvedené ve výše uvedených ustanoveních. 
 

 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn. 
3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.  
3.3 Tento Dodatek je vypracován v elektronickém vyhotovení a podepsán elektronickými 

podpisy. 
3.4 Dodavatel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti Dodatek 

zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý vzdálený přístup. 
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3.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle 
a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují své podpisy. 

 
 
 Místo podpisu: Říčany                                Místo podpisu: Praha 
 
 
 
 

  

 za Dodavatele 
 

Mgr. Vladimír Slavík 
jednatel 

 
 

za Objednatele 
 

PhDr. Radek Haubert 
vrchní ředitel správní sekce 
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