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Dodatek č. 4

k Rámcové smlouvě o poskytování technické podpory a rozvoje aplikace NS-SIS II č.j. PPR-
18584-55/ČJ-2015-990656, uzavřené dne 26.2.2016, ve znění jejích předchozích Dodatků

(dále jako Dodatek")

Číslo smlouvy objednatele: PPR 18584-72/ČJ-2015-990656

Smluvní strany:

Česká republika -
Sídlo:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha 7
00007064

Korespondenční adresa:

(dále jen ,,Objednatel")

a

CZ00007064
plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby
policejního prezidia České republiky
policejní prezidium ČR, ŘPVS - pošt. schr. 62/ŘPVS,
PSČ 170 89, Praha 7

HEWLETT-PACKARD s.r.o.
Registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 1974
Sídlo: Za Brumlovkou 1559/5, PSČ 140 00, Praha 4
IČO: 17048851
DIČ: CZl7048851
Zastoupená: Ing. Janem Kameníčkem, jednatelem
Korespondenční adresa: Za Brumlovkou 1559/5, PSČ 140 00, Praha 4

(dále jen ,,Dodavatel")
(společně dále také ,,Smluvní strany", nebo jednotlivě ,,Smluvní strana")

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 17, odst. 17.9. Rámcové smlouvy o poskytování
technické podpory a rozvoje aplikace NS-SIS II, uzavřené dne 26.2.2016, ve znění jejích předchozích
dodatků (dále jen ,,Smlouva"), dohodly na tomto Dodatku č. 4.

II.

l. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dohodly, že podmínky stanovené v článku 15.2 až 15.5
Smlouvy pro udělení nevýhradní licence k dodanému dílu zní nově takto:

15.2 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě naplnění ČI. 15.4 této Smlouvy poskytne Dodavatel
ne/í'ozděii dnem 31.10.2019 Objednateli kplnění, které naplňuje znaky díla chráněného podle
autorského zákona a které bylo Dodavatelem Objednateli poskytnuto na základě této Smlouvy a smluv
č., ze dne.'

· ZM-163/VZ-2006, 23.10.2006,·
· DI - P-54/VZ-2007, 9.5.2007,·
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· D2 -P-60/VZ-2007,·
· D3-p-138/VZ-2007, 11.9.2007,·
· D4-P182/VZ-2007, 19.12.2007;
· D5-MV-3186/-7/P-2008, 30. 6.2008,·
· D6-MV-12281-1/P-2009, 27.2.2009,·
· D6a-MV-61950-1/P-2009, 7.9.2009,·
· D6bjWV-61950-2/P-2009, 7.9.2009,·
· D7aA4V-87888-1/P-2009, 5.3.2010,·
· ZD7aA4V-109869-1/REG-6-2010, 14.12.2010,·
· D8-MVň2516-l/REG/6-2011, 28.6.2011,·
· D9-MV-89058/VZ-2011, 16.8.2011,·
· D10-MVJ7032-9/VZ-2012, 12.3.2012,·
· D11-MV-62862-8/VZ-2012, 26.6.2012,·
· D12J4V-24077-14/KAP-20/3, 25.3.2013,·
· TP2013-PPR-13979-23/ČJ-2013-990656, 23.8.2013;
· TP2014-PPR-30625-22/ČJ-2013-990656, 25.4.2014;
· TP2015-PPR-25960-49/ČJ-2014-990656, 30.6.2015;
· PPR-17257-24/ČJ-2012-990656, 4.2.2013,·
· PPR-29573-30/ČJ-2013-990656, 7.4.2014,·
· PPR-5780-42/ČJ-2015-990656, 16.6.2015,

a to nad rámecjiž udělené licence, nevýhradní licenci takové dílo užít všemi způsoby a bez množstevního,
časového nebo územního omezení Součástí licence je i právo Objednatele k provedení změn nebo
modi/íkací díla, a to i prostr"ednictvím třetích osob, a souhlas k poskytnutí oprávnění užít plnění
jakýmkoliv třetím osobám z oblasti veřejné správy (dále jen ,,Licence "). Objednatel nemá povinnost
Licenci využít. Byl-li součástí plnění tzv. standardní či proprietární software, u kterého Dodavatel
nemůže udělit Objednateli oprávnění dle tohoto odstavce Smlouvy, řídí se poskytovaná licence
licenčními podmínkami dodaného softwarového produktu dle ČI. 15.1.2,'

/5.3 Licence udělená dle č. /5.2 Smlouvy se vztahuje ve stejném rozsahu k počítačovým programům ve
zdrojovém a strojovém kÓdu, jakož i ke koncepčním přípravným materiálům. Dodavatel se zavazuje
v případě, že se Licence vztahuje k počítačovým programům poskytnout Objednateli dokumentované
zdrojové kódy takových počítačových programů a koncepční přípravné materiály na elektronickém
nosiči dat v aktualizované verzi ke dni 31. 10. 2019.

/5.4 Vpřípadě, Že bude realizováno plnění dle této Rámcové smlouvy v minimální hodnotě
130. 000.000,- KČ bez DPH, bude Licence uvedená v ČI. 15.2 této Smlouvy zahrnuta v ceně poslední
Prováděcí smlouvy, jíž dojde k naplnění tohoto jínančního limitu. Tím není jakkoli dotčena sjednaná
doba poskytnutí této dodatečné Licence Objednateli dle čl.15.2 smlouvµ ti. k 31. 10. 2019. Vopačném
případě, ti. nebude-li realizováno plnění dle této Rámcové smlouvy v minimální hodnotě 130. 000.000,-
KČ bez DPHdo 31./0.2019, bude licence dle ČI. 15.2 této Smlouvyposkytnuta výhradně úplatně, přičemž
cena Licence bude odpovídat rozdílu sumy 130.000.000,- KČ a ,ňnanční hodnog bez DPH vyčerpané
z této Rámcové smlouvy do 31. 10. 2019. Objednatel má právo dodatečnou Licenci dle předchozí vě{y
neodebrat.

15.5 Dodavatel se zavazuje před ukončením této Smlouvy poskytnout Objednateli, případně Novému
smluvnímu dodavateli Objednatele součinnost nezbytnou kpřevzetí technické podpory a rozvoje NS-SIS
II, což zahrnuje Činnosti vymezené v Příloze č. l Smlouvy. Nový smluvní dodavatel bude Dodavateli
oznámen písemně, a to neprodleněpo podpisujeho smlouvy s Objednatelem. Dodavatel nemá povinnost
poskytnout uvedenou součinnost třetí osobě bez řádně podepsané smlouvy s Objednatelem o
poskytování technické podpory, resp. rozvoje NS-SIS II.

2



I

jID: PCR99ETRpo41680317

2. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dohodly na doplnění ČI. 15.6 a 15.7 Smlouvy týkající se
podmínek pro udělení nevýhradní Licence k dodanému dílu, které zní takto:

15. 6 Za realizované plnění dle této Rámcové smlouvy se pro potřeby ČI. 15.4 se považujejakékoli plnění
každéjednotlivé prováděcí smloujy, které bylo Objednatelem řádně objednáno a uhrazeno. Dodavatel
je oprávněn za takové plnění rovněž prohlásit a považovat veškeré plnění každé jednotlivé prováděcí
smlouvy, které bylo ze strany Objednatele objednáno a akceptováno bez výhrad, ti. plnění které bylo
dodáno, plně akceptováno a Dodavateli vzniklo právofakturace předmětného plnění.

15. 7 Při splnění uvedených podmínek je daná licence účinná ke dni připsání minimální částky
130. 000. 000,- KČ bez DPHna účetDodavatele. Vpřl>adě, že Dodavatel akceptuje za realizovanéplnění
i plnění jednotlivé prováděcí smlouiy, které bylo ze strany Objednatele doposud pouze objednáno a
akceptováno bez výhrad, bude poskytnutá licence Časově omezena na dobu 1 kalendářního měsíce, ti.
do 30.11.2019. Dojde-li pak v této lhůtě kpředpokládanému př[psání minimální částky 130. 000.000,-
KČ bez DPH na účet Dodavatele, bude výše uvedení Licence účinná v plném rozsahu. Vopačném
přjpadě bude licence dle ČI. 15.2 této Smlouvy poskytnuta výhradně úplatně, jakje definováno výše.

3. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dále dohodly, že článek č. 4.3. Smlouvy nově zní:

4.3. Celková cena plnění dle Prováděcích smluv uzavřených dle této Rámcové smlouvy nesmí
přesáhnout 165.289.256,- KČ bez DPH, {j. 199.999.999, 76 KČ s DPH, při sazbě DPH ve výši 21 %.
Celkové cenyjednotlivých druhů plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy nejsou závazné, to znamená, že
nepřekročitelnájejenom celková cenaplnění dle všech Prováděcích smluv uzavřených dle této Rámcové
smlouvy, alejinak nejsou stanoveny závazné limiiy projednotlivé druhy plněnL

III.

l. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní

strana obdrží dvě (2) vyhotovení.
3. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).

4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.

14, D2, 2019V Praze dne V PRA2E dne A-I dMQ

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
plk. Mgr. Pavel Osvald
ředitel ŘPVS PP ČR

Dodavatel:

Ing. Jan Kameníček
jednatel společnosti

==
Hewlett Packard

, Enterprise

HEWLETT-PACKARD s.r.o.
Za Brumlovkou 1559/5
140 00 Praha 4- Michle
lČ: 17048951
DiC: CZ17048851 @
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