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Dodatek č.l 
ke Smlouvě 

Člslo smlouvy MF 

9009/06512016 
Toto tis/o uoodějte přifakturaci 

o "Poskytování Služby bezpečného síťového rozhraní v lokalitách 
Finanční správy a Ministerstva financí" 

č. smlouvy 3302/082/2013 
uzavřené dne 28.4.2014 mezi níže uvedenými stranami 

(dále jen "Dodatek") 

Smluvní strany: 

Česká republika - Ministerstvo financí 
Letenská 15, 11810 Praha I 
I Č: 00006947 
DIČ: CZOO006947 
bankovní spojeni: Česká národní banka, číslo účtu: 3328001/0710 
za nížjedná: Dipl.-lng. Miroslav Hejna, náměstek pro řízení sekce 09 
JO datové schránky: xzeaauv 
(dále jen "Objednatel") 

a 

ANECf a.s. 
Sídlo: Vídeňská 204/125, Přlzřeniee, 619 00, Brno 
zapsaná v obchodním rejstfiku vedeném Krajským soudem v Brně oddll B, vložka 2113 
zastoupená: p.Janem Zinkem, členem představenstva a p. Pavlem Srnkou, členem 
představenstva 

IČO: 25313029 
DIČ: CZ25313029 
bankovní spojeni: UniCredil Bank Czech Republic, a.s., 378619024/2700 
ID datové scbránky: bddtmkq 
(dále jen "Poskytovatel") 

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako "Smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
"Smluvní strana") 

Preambule: 

a) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28.4.2014 Smlouvu o "Poskytováni Služby 
bezpečného sfťového rozhraní v lokalitách Finanční správy a Ministerstva fInancí", 
Č. smlouvy 3302/08212013 (dále jen ,.smlouva"), jejímž předmětem je poskytováni 
služeb bezpečného síťového rozhraní, zejména pak provozu používaných technologii 
(směrovačů) v lokalitách Ministerstva financ{ a Finanční správy, včetně implementace, 
správy, dohledu a servisu těchto technologií. 



b) V průběhu trvání Smlouvy došlo ke změně oprávněných osob obou Smluvních stran. 
Z uvedeného důvodu vznikla potřeba aktualizovat oprávněné osoby uvedené ve Smlouvě, 
k čemuž slouží předmětný Dodatek. 

1. Předmět Dodatku 

(1) Předmětem tohoto Dodatku je změna v čl. 3 odst. 2. Smlouvy, spočívající ve změně 
oprávněných osob ohou Smluvních stran. 

(2) Současně je předmětem tohoto Dodatku doplnění dalšího odstavce týkajícího se 
oprávnění ohou Smluvních stran změnit své oprávněné osoby i bez nutnosti uzavřít 
dodatek ke Smlouvě. 

(3) Smluvní strany se dohodly, že v důsledku změny oprávněných osob se v čl. 3 odst. 2. 
Smlouvy dosavadní text v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním: 

,,2. K jednáni ve vzájemném styku Smluvních stran ve věcech organizačIÚch a 
technických podle této Smlouvy jsou oprávněni: 

2.1. za Poskytovatele: 
nebo 

p. Tomáš Krůta 
p. Martina Liebová 

tel.: +420 271 lOO 328 
tel.: +420 271 lOO 300 

2.2. za Objednatelep. Tomáš Bauer tel.: +420 257 041 111 
nebo p.JanKalach tel.:+420257041111 

za kybernetickou bezpečnost: 
p. Tomáš Bauer 

nebo p. František Stejskal 
tel.:+420257041111 
tel.:+420257041111 

2.3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby i bez nutnosti uzavření 
dodatku ke Smlouvě, jsou však povinny na takovou zrněnu druhou SmluVIÚ 
stranu písemně upozornit a to nejpozději do 10 pracovních dnů od provedeni 
:změny." 

II. Závěrečná ustanovení 

(1) Ostatní ustanoveni Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

(2) Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek odpovídá jejich svobodné vůli, což 
stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

(3) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že byl uzavřen po vzájemném 
projednání a v souladu s postupem dle čl. 17 odst. 2. Smlouvy. 

(4) Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 
Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
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(S) Dodatek nabývá platnosti a účinnosli dnem jeho podpisu oběma Smluvrúml straoami. 

V Praze dne: 

Za Objednatele: 
Česká republika - Ministerstvo financi 

Ministerstvo financI 
1 J 810 Praha i • Letensk' 15 

". 
Te; 01.1006947 DJC CZ00006947 

v praze dne: 2 - -!l9- 2D18 

Za Poskytovatele: 
ANECT a.s. 

$CZ 
Jan Zinek 
člen představenstva 

IlNCCT 
ANECT a.s_. V!deňsit~ ?(J!1!2~, 
PHzfenlOOt61900 Brno 

Tt420 547 100 1001 Fi 420 541' 100 10 1 
""-.snacl.coll' Dfť: CZ.:?5:t1JQ;1 
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