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DODATEK Č. 7
(evidovaný u poskytovatele pod č. 128-7/2006/CDBP/OÚ)

ke ,,Smlouvě o umistěni technického zařizeni na sběr a ďalší zpracováváni dat
pro cestovní pasy se strojové čitelnými údaji

a s nosičem dat s biometrickými údaji"
uzavřené dne 27 4 2006

mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN. štátni podnik. jako poskytovatelem
a Městskou části Praha 12 jako přijemcem

Preambule dodatku

Vzhledem k tomu. že poskytovatel bude zajtštovat reahzaci Projektu CDBP pro Českou repubhku -
Ministerstvo vnitra l pro ďalší období. a to až do 31. 12. 2025 a vzhledem k požadavku přijemce
rozšiřit počet pracovišt' agendy občanských průkazú a cestovnich dokladu, která budou
instalována a propojena se systémem CDBP a dále vzhledem k tomu, že služby servisní podpory
budou pro tato pracoviště poskytovány úplatné, dohodly se sniluvni strany na uzavřeni tohoto
dodatku.
Současně se smluvni strany dohodly, že s úännosti ode dne uzavřeni tohoto dodatku se všechna
práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy, včetně práv a povinnosti z porušení této smlouvy, budou
řidit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákonik (dále jen ..zákon")

ll.

Podle ČI. 14. odst. 14.2 se smluvni strany dohodly, Ze shora uvedená smlouva ve zněni pozdějšich
dodatků (dále jen .,smlouva") se na základě výše uvedeného měni a doplňuje takto:

1. Označení smluvnich stran zni:

..STÁTNĹ TISKÁRNA CENIN, státni podnik
se sidlem Praha 1, RůZOVá 6, č.p. 943, PSČ 110 00
zastoupená' Ing, Pavlem Novákem, generáinim řediteleni
zapsaná v obchodnim rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddil ALX. vložka 296 sp.
zn ' Ps 296/1
IČO 00001279
DIČ. CZ00001279
bank.spojeni UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. a.s.
Č. ú. 200210002/2700
(dále jen ,,poskytovateľ')

Městská část Praha 12
se sidlem Pisková 830/25, 143 00 Praha 12
zastoupená' PhDr Danielou Rázkovou, starostkou
osoba oprávněná jednat jménem přijemce' Tomáš Hejzlar. tajemnik
IČO 00231151
(dále jen .,přijemce")"
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ČLÁNEK 2.
Definice pojmú

držitel

e-pas

eOP

fotokabina

Hotline CDBP

kombinované
_ pracoviště

komponenty pro off-line
procesy
KS-eOP

KS-eOP výdej

KS-O

KS-O kombi
(kombinované
pracoviště)
KS-O výdej (výdejové
pracoviště)

fyzická osoba, které byl vydán e-pas/eOP
personalizovaný strojové čitelný cestovní pas České repubhky
vydávaný podle § 5 odst, 1 písm. a) zákona o cestovnich
dokladech
personalizovaný občanský průkaz se strojové č|te|ným| údaji a
s kontaktnim e|ektron|ckým čipem vydávaný podle § 2 odst. 2
písm. a). personalizovaný občanský prukaz se strojové čitelnými
údaji vydávaný podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o občanských
prúkazech
montované zařizeni, včetně jeho přislušenstvi, umistěné
v prostorách eij.emce
centrálni kontaktní misto poskytovatele pro přijem a řešeni
požadavkú uživatelu přijemce
pracoviště zahrnujici fotokabinu, umožňuje realizaci všech
procesii pro e-pasy/eOP

technické zařizeni, umožňujici realizaci off-line procesů

pracoviště umožňujici realizaci všech procesú pro eOP

pracovíště umozňujici pouze vydáváni eOP, vyjma eOP
s kontaktnim čipem.

khentská část systému pro obecní úřady obci s rozšiřenou
púsobnosti (městské úřady. úřady městských části hl. města
Prahy, či magistráty měst): zahrnuje kombinovaná a výdejová
pracoviště a komponenty pro off-line procesy (pro technické
zařizeni uvedené v přiloze 1, ČÁST A této smlouvy)

pracoviště zahrnujici fotokabinu; umožňuje reahzaci všech
procesú pro e-pasy/eOP

pracoviště umožňujici realizaci všech procesu pro e-pasy/eOP,
s výjimkou pořizováni žádosti o e-pas

. . . . pracoviště umoZňujici vydáváni e-pasu/eOP. NeumožňujeKS-O vydej vydej -. - . - - ·por|zavan| zadosti o e-pasy/eOP

MRZ čteci zóna strojové čitelného dokladu

MV Česká republika - M|n|sterstvo vnitra, zadavatel projektu CDBP
. procesy, sloužici k realizaci agendy eOP pro imobilní žadatele,

off-hne procesy .nebo zadatele ve výkonu trestu
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uloženým v bezkontaktnim čipu, prukazů o povoleni k pobytu se
strojové čitelnými údaji, obsahujicich nosič dat s biometrickýmiProjekt CDBP údaji občanských prukazu se strojové č|te|ným| údaji a

občanských prúkazu se strojové čitelnými údaji s kontaktnim
elektronickým čipem, a to včetně dodávky a provozováni systému

, pro pořizováni a zpracováváni dat pro tyto doklady

. soubor všech HW a SW komponent a aplikačniho SW prosystem pořizováni a zpracováváni dat pro vý'obu e-pasu/eOP

. ., . součást systému: HW komponenty, SW (VC. hcenci a podhcenci)technicke zarlzen| . . . .., u,mistene_u přgemce
osoba která úspěšně absolvovala veškerá požadovaná školení a

uživatel je držite|en1 čipové karty s platnými certifikáty. opravňujici k práci
se systémem
webová adresa www cdbp.cz se zabezpečeným přistupem: spolu

web Projektu CDBP s inforniačnimi e-maily základni zdroj informaci v rámci Projektu
CDBP

žadatel fyzická osoba, která žádá o vydáni e-pasu/eOP

osoba pověřená k provedeni určitých úkonu za smluvni stranu.
oprávněná l kontaktní které jsou ve vztahu k druhé smluvni straně platné a záväzné
osoba Zástupce oprávněné l kontaktní osoby je pověřen jednat ve

stejném rozsahu jako oprávněná l kontaktní osoba
dotaz, hlášeni závady a objednávky (napí spotřebniho materiálu

požadavek atd.) od uživatelu přijemce na Hothne poskytovatele (Hothne
CDBP)
projekt poskytováni služeb výroby a dodáváni personalizovaných '
strolcjvě čite|ných cestovnich dokladu s blometrickými údaii

3. V ČI. 3 odst. 3. 1. zni:
,.3 1

a)

b)

umistit, nainstalovat a předat přijemct do uživáni technické zařizeni na pořizováni
a zpracováni dat pro e-pasy/eOP, včetně proqran1ového vybaveni: popis
technického zařizeni je uveden v přiloze č. 1 CÁSTI A této smlouvy,

na základě požadavku přijemce umistit, na|nsta|ovat a předat přijemci do uZiváni
technické zařizeni na pořizováni a zpracováváni dat pro e-pasy/eOP, včetně
programového vybaveni, popis technického zařizeni je uveden v přiloze č. 1 ČÁSTI
B této smlouvy

Přesné typové označení jednofhvých komponent technlckého zařizeni se múZe dle
dostupnosti jednothvých komponent technického zařizeni na trhu nebo uvážení
poskytovatele v prúběhu uännosti smlouvy měnít. V připadě jakékoliv takové změny musí
být zachována plná funkčnosť pracoviště. po jejim provedeni bude sMuvnimi stranami
podepsán .,instalačni protokol"" a/nebo .,Předávaci protokol"' a/nebo ,,Protokol o servisnim
zásahu' '"
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4. V čl. 4 Qdst. 4.2 zni:

,,4.2 Plněni předmětu této smlouvy bude přijemci poskytováno pruběžně po dobu účinnosti této
smlouvy tak, aby byl zajištěn provoz systému."

5. V ČI. 6 odst. 6.4 se pÍsm. b) zrušuje. Pododstavec označený dosud jako
písm. C) se označuje jako písm. b).

6. V čl. 6 odst. 6. 6 písm. b) zni:
b) zajistit účasť budoucich Čl stávajicich uZivatelu na povinných plánovaných školenich

a/nebo doškolenich,"

7. V ČI. 6 odst. 6. 6 písm. C) zni:
..C) na vyžádáni poskytovatele umožniť poskytovateh provést kontrolu a invenÉarlzac| a

profylaxi (preventívni údržbu) veškerého technického zařizeni a/nebo fotokabiny
poskytnutých přijemci na základě této smlouvy. Inventarizace a profylaxe niohou být
poskytovatelem provedeny i v rámci servisniho zásahu:".

8. V ČL 6 odst. 6. 6 písm. f) zni:
nf) pouZivat technické zařizeni a/nebo fotokabtnu pouze za účelem výkonu agend

e-pasú a eOP:'.

9. V ČI. 6 odst 6. 6 písm. j) zni:
,,j) zadávať veškeré servisní úkony na poskytnutém technickém zařizeni a/nebo

fotokabině podle této smlouvy výhradné poskytovateli nebo jeho dodavatelúm resp.
jejich poddodavatelum, pokud se s Hothne CDBP nedomluvi jinak. porušení tohoto
záväzku bude považováno za podstatné porušení této smlouvy;'".

10. Včl.6odst. 6.9a 6.10zni:

n6.9 Přijemce se zavazuje zajisbt uzamykateľný prostor. ve kterém bude technické zařizeni
a/nebo fotokabina uschována, tak. aby splňoval bezpečnostní podminky a provozní pokyny
poskytovatele, uvedené v Ljživatelské přiručce KS-O - popis systému, až do doby jeho
řádného zprovozněni.

6 10 Přijemce se zavazuje zajistit pro umistěni technického zařizeni a/nebo fotokabiny, resp.
instalaci a zprovozněni technického zařizeni a/nebo fotokabiny, a dáte po celou dobu
účinnosti této smlouvy, prostory, které budou splňovať bezpečnostní podminky požadované
poskytovatelem v souvis|ost| se zajištěnim ochrany osobnich údaju a bezpečnosti celého
systému a technického zařizeni."
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11. Článek 7 včetně nadpisu zni:

,.

ČLÁNEK 7.

Cena a pIatebni podminky
7 1 Cena za předmět smlouvy podle článku 3 odst 3 1 písm. a) v rozsahu přilohy č. 1 ČÁSTI

A a přilohy č. 2 této smlouvy je započtena v ceně za sluZbu poskytovanw v rámci realizace
Projektu CDBP a není fakturována při]enľc| s výjimkou připadú uvedených v odstavci 7.3
této smlouvy.

7.2 Cena za předniět smlouvy podle článku 3 odst. 3. 1 písm. b) v rozsahu přilohy č. 1 ČÁSTI
B a přilohy č. 2 této smlouvy čtni

Období Měsični cena v KČ bez DPH

1 1 2016 - 31. 12. 2025 8 213,00

jedná se o cenu bez DPH za každý kalendářni měsic, ve kterém je služba poskytována
Specifikace ceny je uvedena v přiloze č. 4 smlouvy. Cena bude hrazena měsičně na
základě daňového dokladu vystaveného nejpozději k 15. dni kalendářniho měsice,
následujiciho po měsicí, ve kterém byla služba poskytnuta. Datem uskutečněni
zdanitelného plněni se rozumi nejpozději poslední den kalendářniho měsice, ve kterém
byla služba poskytnuta. K fakturované ceně bude připočtena DPH ve výši účinné ke dni
uskutečněni zdaniteľného plněni.

7.3 Poskytovatel je oprávněn fakturovät přijemci prokazatelné náklady vzniklé
v následujicich připadech:

a) zajištěni nadstandardniho vybaveni fotokabiny nebo technického zařizeni nad
rámec uvedený v přiloze č, 1 této smlouvy:

b) zajištěni školení uživatelu technického zařizeni nad rámec uvedený
v přiloze č. 2 této smlouvy:

c) zajištěni přemistěni (stěhováni) technického zařizeni a/nebo fotokabiny podle
článku 3 přilohy č. 2 této smlouvy:

d) zajištěni spotřebniho materiálu nad rámec uvedený v článku 4 přilohy č. 2 této
smlouvy:

e) zajištěni sIužeb certifikační autority vyvolaný požadavkem přijemce nebo změnou
na straně přijemce

f) zajištěni servisniho úkonu v připadě stěhováni technického zařizeni a/nebo
fotokabiny na náklady ÚMČ a to v připadě, že technické zařizeni a/nebo fotokabina
po stěhováni nebudou odpovidat podminkám. které stanovil poskytovatel pro řádný
provoz systéniu.

7 4 Cena za služby podle odst 7.3 tohoto článku je vZdy sjednávána dohodou mezi
poskytovatelem a přijemcem. Na základě požadavku přijemce na zajištěni sluZeb podle
odst. 7.3 tohoto článku zašle poskytovatel pisemnou nabidku, která musí být přijemcem
odsouhlasena Při stanoveni ceny vycházi poskytovatel z ceniku servisnich služeb. který je
přilohou č. 3 této smlouvy.

7 5 Poskytovatel vystaví přijemci fakturu k úhradě prokazatelných nákladu podle
odst 7. 4 tohoto článku do 14 dnu od poskytnuti služby podle odst. 7. 3. tohQto článku.
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7.6 Lhuta splatnosti faktury činí 30 (tňcet) kalendářnich dnů od jejiho doručení přijemci."'

12. V čl. 8 odst 8.1 zni:

,,8.1 Obchodní tajemstvi
Právni vztahy vznikäjici mezi smluvnimi stranami v oblasti obchodního tajemstvi se řidi
zejména § 504 a § 2985 zákona.'

13. Článek 10 včetně nadpisu zni:

ČLÁNEK 10.
Povinnost nahradit újmu

10 1 Každá ze smluvnich stran je povinna nahradit Ujmu způsobenou v souvis]ost| s porušením
obecné záväzných předpisu a porušením této smlouvy. Obě smluvni strany se zavazuji
vyvijet maximálni úsilí k předcházeni vzniku Ujmy a minimalizaci jeji připadné výše.

10.2. Smluvni strany se zavazuji pisemně upozornit druhou smluvni stranu bez zbytečného
odkladu na překáZky vzniklé podle § 2913 odst. 2 zákona bránici řádnému plněni této
smlouvy

10.3. Zádná ze smluvnich stran není odpovědná za nesplněni svého záväzku. vyplývajiciho
z této smlouvy, prokáže-h Ze ji ve splněni tohoto závazku dočasné nebo trvale bránila
mimořádná nepředvidatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezáv(s|e na jeji vůli (§
2913 odst. 2 zákona).

10.4. Nebezpečí škody na umistěném technickém zařizeni a/nebo fotokabině přecházi na
přijemce okamžikem podpisu přislušného protokolu dle odst. 5.1 této smlouvy, přijemcem.

10 5 Přijenice nese plnou odpovědnost za vady a škody zpúsobené na poskytnutém technickém
zařizeni a/nebo fotokabině a/nebo systému, zpúsobené zejniéna"

a) provozovánim poskytnutého technického zařizeni a/nebo fotokabiny
v rozporu s bezpečnostnimi a technickými pokyny,

b) neoprávněným nebo neodborným zásahem (obsluhou) či nesprávným užitím
poskytnutého technického zařizeni a/nebo fotokabiny přijemcem nebo třeti
osobou,

C) úpravou nebo jakýmkoliv jiným zásahem do poskytnutého technického
zařizeni a/nebo fotokabiny,

d) komponentami irrformačniho systému přijemce, na které se nevztahuje tato
smlouva.

e) technologickým vybavením přijemce (HW a štandardní SW). které není
součásti předmětu této smlouvy;

f) zanedbánim předepsané údržby ze strany přijemce.
g) ztrátou. odcizenim. úmyslným či nedbalostnim poškozenim poskytnutého

technického zařizeni a/nebo fotokabiny obsluhou či třeti osQbou,
h) odmitnutim přistupu poskytovateh do mista plněni, nebo jiným zpusobem

znemožněnim umistěni technického zařizeni a/nebo fotokabiny. jej[ch
instalace a/nebo montáže. nebo neposkytnutím poskytovateli potřebné
součinnosti pro umistěni technického zařizeni a/nebo fotokabiny a jejich
insta|ac| a/nebo montáž.
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i) porušením některé z povinnosti přijemce uvedených v odstavci 6. 6. této
smlouvy majici vliv na funkčnosť technického zařizeni a/nebo fotokabtny.

10 6 Servisní služby poskytnuté k odstraněni vad vzniklých v důsledku přičin uvedených v
odstavci 10. 5. této smlouvy budou přijemcem hrazeny podle ceniku servisnich služeb,
který je přilohou č. 3 této smlouvy. Poskytovatel vystaví přijemci fakturú k úhradě
prokazatelných nákladu do 14 dnu od poskytnuti služby. Lhuta sp|atnostl faktury činí 30
(třicet) kalendářnich dnú od jejiho doručení přijemci."

14. V čI.11odst. 11.1 zni:
,,11.1 Veškeré požadavky vzniklé v rámci plněni předmětu této smlouvy podle odstavce 3.1

až 3.4 této smlouvy přijemce ohlási bezodkladné po jejich zjištěni telefonicky na službu
Hothne za podminek a v rozsahu přiiohy č. 2 této smlouvy.".

15, V ČI.13 odst. 13.2 zni:
,13.2 Tato smlouva se uzavirá na dobu určitou, a to do 31 12. 2025. Tuto smlouvu je možné

prodloužit pisemným dodatkem k této smlouvě, či uzavřit smlouvu novou v připadě, že
poskytovatel bude zajišt'ovat realizaci Projektu CDBP i v dalšini období."

16. Včl.13 odst.13.5 zni:
.,13.5 Poskytovatel je povinen nejpozději do 90 dni po ukončení účinnosti této smlouvy zajistit

demontáž a odvoz poskytnutého technického zařizeni a/nebo fotokabiny z mista pIněni.
nebude-li dohodnuto jinak. Smluvni strany se dohodly, že do doby demontáže a odvozu
technického zařizeni a/nebo fotokabiny zustávaji v platnosti všechna relevantní
ustanoveni této smlouvy."

17. V čl.14 odst. 14.1 zni:

,,14.1 Smluvni vztahy touto smlouvou výslovné neupravené se řidi zákonem a autorským
zákonem."

18. V čl. 14 se za odst 14. 3 vkládá nový odst. 14. 4, který zni:

m14.4 Připadné obchodní zvyklosti. týkajici se sjednaného či navazujiciho plněni, nemaji
přednost před sMuvnimi ujednánimi, ani před ustanovením zákona, byt' by tato
ustanoveni neměla donucujici účinky."

Dosavadni odstavce 14 4 až 14 6 se označuji jako odstavce 14. 5 až 14. 7.

19. Dosavadni přiloha č. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněnim, které je uvedeno
v přiloze č. 1 tohoto dodatku.

20. Dosavadni přiloha č. 2 smlouvy se nahrazuje novým zněnim. které je uvedeno v přiloze č 2
tohoto dodatku

21. Dosavadni přiloha č. 3 smlouvy se nahrazuje novým zněnim které je uvedeno v přiloze č. 3
tohoto dodatku.

DODATEK Č. 7
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' 22. Dosävadni přiloha č. 4 smlouvy se nahrazuje novým zněnim, které je uvedeno v přiloze č. 4
tohoto dodatku,

r
Ill.

Ostatní ustanoveni smlouvy a přilohy ke smlouvě, pokud nejsou dotčeny timto dodatkem, se

neměni.
IV.

1, Tento dodatek představuje úplnou dohodu smluvnich stran o předmětu tohoto dodatku
a nahrazuje veškerá ujednáni smluvnlch strän učiněná před podpisem tohoto dodatku
v téZe věci.

2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotovenich s platnosti onginálu z nichž každá
smluvni strana obdrží po dvou (2) vyhotovenich.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnýmí zástupci obou smluvnich stran
a účinnosti dnem podpisu přislušného insta1ačniho protokolu o ínstalaci zařizeni
specifíkovaného v přiloze č. 1 ČÁSTI B smlouvy

Za poskytovatele:

V Praze
dne: :j. 40, Uja r"

""".R H',Ťn. CENIN
' t - · " (It

' '" ' '" " '""' " ' A Ň

,, ,,,

ii '

generálni ředitel
STÁTNĹ TISKÁRNA CENIN, štátni podnik

Za přijemce:

V Praze
dne: '

l ..

¶ " .j)3 'ŠŠ
,,,ú! ': ? ,: l,

..starostka
Městská část Praha 12
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