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Evidenční číslo MF 

9009/072/2015 

DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNí SLUŽEB 
PODPORY PROVOZU IISSP 

uzovfené dne 18. 4. 2014, ve znění Dodatku Č. 1 ze dne 16. 10. 2015, 

evidenční číslo MF 9009/070/2015 

Smluvní strany: 

česká republika - Ministerstvo finand 

se sídlem : Letenská 15, 11810 Praha 1, PO BOX 77 

It: 000 06 947 

bank. spojení: Česká národní banka, Č. účtu: 3328-001/0710 

jejímž jménem jedná: Dipl. - Ing. Miroslav Hejna, náměste k pro fízení sekce 09 

(dále jen .. Objednatel" nebo " MF") 

tíslo smlouvy Objednatele: 3302/117/2013 
a 

sdruže ní společností (konsorcium) 

HEWLETI-PACKARO S.r.O. 

se sídlem: Vyskočilova 1/1410, 140 21 Pra ha 4 

IČ: 17048851, Olt: CZ17048851 

společnost zapsaná v obchodním rejstfíku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 1974 

bank. spojení: ČSOB Praha, č. účtu : 722513/0300 

jejímž jménem jedná: Ing. Jan Kameniček, jednatel 

a 

NESS Czech s.r.o. 

se sídlem: V Parku 2335/20, PSČ 148 00 Praha 4 

It: 45786259, DiČ CZ45786259 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 17113 

bank. spojeni: Citibank Europe pic, organ izačnl složka, č. účtu: 2051650205/2600 

zastoupená na základě smlouvy o sdružení ze dne 19.12.2013 společnosti HEWlETI-PACKARD S.r.o. 

(sdru ženi společností HEWlETI-PACKARD s.r.o. a NESS Czech s,r,o, dále jen "Poskytovatel") 

číslo smlouvy Poskytovatele: 0 2013/0095 

dnešnlho dne uzavfely tento Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o poskytován f služeb podpory provozu IISSP ze 

dne 18.4.2014 

(dále ien "Dodatek") 



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být 
tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku: 

1. ÚVODNl USTANOVENí 

1.1 Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky s názvem "Zajištění podpory a provozu 

Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)" (dále jen "Veřejná 
zakázka") dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "ZVl"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plněníVeťejné 
zakázky vybrána nabídka Poskytovatele v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) 
NZ. Mezi Objednatelem a Poskytovatelem došlo dne 18. 4. 2014 k uzavření Smlouvy 
o poskytování služeb podpory provozu IISSP, jejímž předmětem je realizace Veřejné 

zakázky (dále jen "Smlouva"). 

1.2 Objednateli bylo vyhrazeno opční právo ve smyslu § 99 NZ dle čl. 12 Smlouvy na 
poskytování služeb odborné IT podpory, monitoringu, reportingu, podpory provozu 

vybraných aplikací, zejména Software a/nebo dalších služeb, a to až na dobu 6 měsíců. 

1.3 Tento Dodatek je uzavírán na základě zadávacího řízení za účelem realizace opčního 
práva dle čl. 12 Smlouvy. 

1.4 Pojmy použité v tomto Dodatku budou vykládány v souladu se Smlouvou, není-Ii 
v tomto Dodatku stanoveno výslovně jinak. 

2. Předmět Dodatku 

2.1 Předmětem tohoto Dodatku je využití Objednatelem opčního práva dle čl. 12 Smlouvy, 
a tudíž se Smluvní strany dohodly na prodloužení platnosti a účinnosti Smlouvy o 6 
měsíců, tj. do 17. S. 2016. 

2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení odstavce 4.1., čl. 4 "DOBA A MíSTO 
PLNĚNí" Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje tímto novým zněním: 

"Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby dle této Smlouvy, a to po celou dobu její 
účinnosti. N 

2.3 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odstavce 8.4, čl. 8 "CENA A PLATEBNf 
PODMrNKY" Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje tímto novým zněním: 

8.4 "Smluvní strany se dále dohodly, že cena Služeb 

8.4.1 za dobu původní účinnosti Smlouvy ode dne 18. 4. 2014 do18. 11. 2015 (tj. 
bez realizace opčního práva) nepřevýší 102 999 996,00 Kč (slovy: jedno sto dva 
miliány devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát šest korun českých) 
bez DPH, 

8.4.2 za dobu prodloužení účinnosti Smlouvy, od 18. 11. 2015 do 17. 5. 2016 (tj. 
za dobu realizace opčního práva) nepřevýší 29 697 000,- Kč (slovy: dvacetdevět 
miliónů šestsetdevadesát sedm tisíc korun českých) bez DPH v následující 
struktuře: 

20 563 332 Kč bez DPH za poskytování Paušálních služeb v délce 6 měsíců 
(paušální cena za 1 kalendářní měsíc v Kč bez DPH činí 3427222 Kč); 

9 133 668 Kč bez DPH za poskytování Objednávaných služeb v délce 6 měsíců 
(celkem 596 člověkodnů v délce 6 měsíců, cena za 1 člověkoden v Kč bez DPH 
činí 15300 Kč)." 



2.4 Smluvní strany se dohodly, že v článku 14 Smlouvy "SOUCINNOST A VZÁJEMNÁ 
KOMUNIKACE" se doplňují odstavce 14.13 a 14.14, které znějí: 

14.13 "Vzhledem k tomu, že IISSP je zafazen do kritické informační infrastruktury ve 
smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), Poskytovatel, pti 
všech činnostech souvisejících s plněním této Smlouvy, povinen brát na tuto 
skutečnost zfetel a dodržovat ustanovení tohoto zákona. Poskytovatel je 
povinen dodržovat též bezpečnostní opatfení ve formě organizačních 

a technických opatfenL která jsou vydávána příslušnými orgány Objednatele. 

14.14 Poskytovatel je na vyžádání povinen umožnit Objednateli provádět audit 
a analýzu rizik vnitřních procesů Poskytovatele souvisejících s plnění této 
Smlouvy. Poskytovatel je povinen pti těchto auditech a analýzách 
spolupracovat a poskytovat součinnost v míře umožňující provedení řádného 
auditu a řádné analýzy rizik. " 

2.5 Smluvní strany se dohodly, že v článku 16 Smlouvy "KREDITACE A SANKCE" se 
za odstavec 16.6. vkládají nové odstavce 16.7 a 16.8, které znějí: 

16.7 "V případě porušení povinností Poskytovatele dle odst. 14.13 této Smlouvy se 
Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 
za každé jednotlivé porušení povinností. 

16.8 V případě porušení povinností Poskytovatele dle odst. 14.14 této Smlouvy se 
Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 
za každé jednotlivé porušení povinností. " 

Dosavadní odstavec 16.7 Smlouvy se označuje jako odstavec 16.9 a obsahově se 
nemění. 

Smluvní strany se dohodly, že do článku 16 se vkládá nový odstavec 16.10, který zní: 

16.10 "Ujednáním a smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní s.trany 
domáhat se náhrady škody, v rozsahu této Smlouvy. " 

2.6 Smluvní strany se dále dohodly, že v článku 17. Smlouvy "PLATNOST A ÚČiNNOST 

SMLOUVY" se za odstavec 17.3. vkládají nové odstavce 17.4 a 17.5, které znějí:. 

17.4 "Smluvní vztah založený touto Smlouvou lze ukončit pfed uplynutím doby 

uvedené v odstavci 17.1 této Smlouvy písemnou dohodou obou smluvních stran. 

17.5 "Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět písemnou 

výpovědí a to i bez udání důvodu. V pfípadě výpovědi zaniká smluvní vztah 

založený touto Smlouvou uplynutím 2. měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 

byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. " 

Dosavadní odstavce 17.4, 17.5, 17.6 a 17.7 Smlouvy se označují jako odstavce 17.6, 17.7, 

17.8 a 17.9 Smlouvy a obsahově se nemění. 

2.7 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčena tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze 

změn. 



3. ZÁvtREfNÁ USTANOVENf 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními 
stranami. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu 
tohoto Dodatku. 

3.2 Poskytovatel souhlasí se zveřejněním Dodatku, popř. jeho obsahu, na internetových 
stránkách Objednatele a je srozuměn s tím, že dle § 147a odst. 1 písm. aj zákona 
o veřejných zakázkách je Objednatel povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu 
uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků . Dále je 
Poskytovatel srozuměn s tím, že dle písmene bj § 147a odst. 1 ZVl je Objednatel 
povinen uveřejnit na svém profilu výši skutečné ceny za plnění veřejné zakázky a dle 
písmene c) seznam subdodavatelů Poskytovatele veřejné zakázky. Poskytovatel 
výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním, resp. zveřejněním Smlouvy vč. tohoto 
Dodatku a ceny v souladu s požadavky ZVZ. 

3.3 Obě společnosti na straně Poskytovatele podpisem tohoto Dodatku potvrzují, že 
smlouva o sdružení ze dne 19. 12. 2013 je ke dni podpisu tohoto Dodatku stále platná 
a účinná beze změn. 

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou (2) 
stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1) stejnopisu. 

Smluvnf strany prohlašujíl že si tento Dodatek přečetlYI že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojUjí svoje podpisy. 

Objednatel 

dne 1 8 -11- 2015 

inisterstvo financí 

DipL~lng. Miroslav Hejna, 

náměstek pro řízení sekce 09 

Ministerstvo financl 
118 10 Praha 1 - Letenskli 15 

_185· 
IC: 00006947 PlC: CZ00006947 

Poskytovatel 

dne 1 8 -11- 2015 

zástupce Poskytovatele na základě smlouvy o 
sdružení ze dne 19. 12. 2013 

Ing. Jan Kameníček, jednatel společnosti 



118. 

. + lIs.erstvo financí 
1. g I O~1Il I - Leten)kí 15 
, ~ t es-

Te: 0001': _" , 1.- ..... CZOOOO6947 


3. ODDÍL - Poznámky
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
k datové zprávě
Ověřovací doložka
Zajišťovací prvek:
Počet listů:
Výstup odpovídá vstupu:
Datum:
Jméno a příjmení:
Název organizace:
Pořadové číslo konverze:
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1
Datum vyhotovení
NE
ANO
1
	SignatureField1: 
	poznamka: 
	DateTimeField1: 
	cisloKonverze: 79337520-29889-151119165309
	nazevOrganizace: Ministerstvo financí
	celeJmeno: Keprtová Pavla Ing.
	datumKonverze: 2015-11-19T15:53:06Z
	: 
	pocetListu: 5
	zajisteni: 



