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Č. dodatku objednatele D/3615/2018/ŘDP/1 
 

DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DODÁVCE A IMPLEMENTACI ŘEŠENÍ PRO ZVÝŠENÍ KYBERNETICKÉ 

BEZPEČNOSTI INFORMAČNÍCH a KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ VYBRANÝCH 
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE A ZAJIŠTĚNÍ NÁSLEDNÉ 

PODPORY 
 

č. objednatele: D/3615/2018/ŘDP 
 

uzavřené na základě ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel:  Zlínský kraj 
Adresa:   třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 
IČ:   70891320 
DIČ:   CZ70891320 
Zastoupený:  Jiřím Čunkem, hejtmanem 
Bankovní spojení: xxxxx  
 
a 
 

Zhotovitel:   IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 
Adresa sídla:  třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín 
IČ:   46992308 
DIČ:   CZ46992308 
Zapsaný v obch. rejstř.: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8573 
Zastoupený1:  RNDr. Petrem Koželou, jednatelem 
Bankovní spojení2: xxxxx 
 

uzavřený mezi shora uvedenými smluvními stranami níže uvedené dne, měsíce a roku 
 

t a k t o : 
 

Článek I. 
Úvodní prohlášení 

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 16. 10. 2018 uzavřely smlouvu o dodávce a implementaci 
řešení pro zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů vybraných 
příspěvkových organizací Zlínského kraje a zajištění následné podpory, č. objednatele D/3615/2018/ŘDP, 
jejímž předmětem plnění bylo a je zejména provést dílo (komplexní dodávku a implementaci řešení pro 
zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů vybraných příspěvkových 
organizací Zlínského kraje) a zajistit jeho podporu (dále jen „Smlouva“). 

2. Smlouva byla uzavřena v rámci realizace projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných 
organizacích zřizovaných Zlínským krajem“, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006870 (dále jen 
„projekt“). Cílem projektu, potažmo Smlouvy je realizace technických bezpečnostních opatření dle § 5 
odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnost, ve znění pozdějších předpisů, pro 
zabezpečení informačních a komunikačních systémů provozovaných vybranými příspěvkovými 
organizacemi Zlínského kraje. 

                                                           
1 Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu  

  
2 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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3. V rámci plnění smlouvy (její první fáze) bylo zjištěno, že je nutné v některých organizacích pořídit další 
prvky. Důvodem jsou změny v organizacích, které nastaly v době od předimplementační analýzy, která 
byla podkladem pro zpracování předmětu veřejné zakázky. Bez těchto dodatečně pořízených prvků nelze 
projekt úspěšně zrealizovat, v organizacích není možné dílo implementovat a zajistit funkčnost 
nasazeného řešení. 

4. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno níže. 

  

 
Článek II. 

Předmět dodatku – změna Smlouvy 

1. Odst. 1 článku VI. Smlouvy se mění a po změně zní takto: 

Celková cena za plnění (tj. součet ceny za dílo viz odst. 2 tohoto článku a ceny za zajištění podpory díla 
viz odst. 4 tohoto článku) dle této smlouvy činí: 

celková cena bez DPH  24 851 225,00 Kč 

DPH    5 218 757,25 Kč 

celková cena včetně DPH    30 069 982,25 Kč 

(slovy třicetmilionůšedesátdevěttisícdevětsetosmdesátdva korun českých dvacetpět haléřů). 

2. Odst. 2 článku VI. Smlouvy se mění a po změně zní takto: 

Z celkové ceny za plnění uvedené v odstavci 1. tohoto článku činí cena za dílo:  

cena bez DPH    23 813 916,00 Kč 

DPH      5 000 922,36 Kč 

cena včetně DPH  28 814 838,36 Kč 

(slovy dvacetosmmilionůosmsetčtrnácttisícosmsettřicetosm korun českých třicetšest haléřů). 

3. Příloha č. 2 Smlouvy – Podrobné vymezení díla se mění a po změně zní tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 
tohoto dodatku. 

4. Příloha č. 4 Smlouvy – Formulář technických požadavků se mění a po změně zní tak, jak je uvedeno 
v příloze č. 2 tohoto dodatku 

5. Příloha č. 6 Smlouvy - Podrobné vymezení ceny díla (vč. ceny HW a SW) s rozložením na jednotlivé 
subjekty se mění a po změně zní tak, jak je uvedeno v příloze č. 3 tohoto dodatku. 

 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není 
podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň je realizována 
podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., když změna závazku ze Smlouvy provedená na 
základě tohoto dodatku není podstatnou změnou, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 
kterou je zejména zajištění zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů 
vybraných příspěvkových organizací realizace v souladu s technických opatřeními dle zákona č. 181/2014 
Sb., o kybernetické bezpečnost, ve znění pozdějších předpisů (zejména dle § 5 odst. 3. tohoto zákona) 
Hodnota provedených změn dle tohoto dodatku je současně nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky, a nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.  

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy č. 1, č. 2 a č. 3. 

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. Tento 
dodatek nabývá platnosti dnem, kdy byl podepsán oběma stranami, a účinnosti tím dnem, ve kterém 
nastane splnění obou následujících podmínek:  
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a) tento podepsaný dodatek bude doručen smluvní stranou, která jej podepsala jako poslední, druhé 
smluvní straně, 

b) tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do 
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

 
 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje  
Datum a číslo jednací: 11. 2. 2019, 0 1 2 8 / R 0 5 / 1 9  

 
 
Ve Zlíně dne: Ve Zlíně dne:  
 
 
za objednatele         za zhotovitele 
 
 
 
 
.................................. ................................... 
Jiří Čunek        xxxxx 
hejtman na základě plné moci 
 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 

 


