
Dodatek č. 5
ke smlouvě o poskytování systémové podpory softwarových produktů ze dne 20.1. 2012,

ve znění dodatků ě. 1, 2,3 a 4
ě.j. uživatele HSOL - 262-1/2012, ě. společnosti ARCDATA 2/2012

(dále jen ,,smlouva“)

I. Smluvní strany

ARCDATA PRAHA, s.r.o.
sídlem:
jednající:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
účet č.:
zápis do obch. rejstříku:

Hybernská 24/1009, 110 00 Praha 1 
Ing. Petrem Seidlem, CSc., jednatelem 
14889749 
CZ14889749

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 668

jako poskytovatel ze strany jedné (dále jen "společnost ARCDATA")

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
sídlem:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
účet č.:

Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc 
plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem 
70885940
CZ70885940, osoba identifikovaná k dani

jako uživatel ze strany druhé (dále jen "Uživatel")

se v souladu s ustanovením článku Vlil odst. 2 výše uvedené smlouvy dohodly, že se smlouva mění 
takto:

II.
Odstavec 2 v čl. IV smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„ 2. Cena za poskytnutí Systémové podpory Softwarových produktů dle přílohy č. 1 bude 

uhrazena ve třech splátkách podle níže uvedeného platebního kalendáře, a to na základě 
fakturace společností ARCDATA.

Platební kalendář:

a) pro období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 je sjednána splátka ve výši 114 253 Kč 14 hal. bez 
DPH, s DPH 138 246 Kč 30 hal., se splatností faktury do 30.6.2017. Daňový doklad 
(faktura) na toto období bude vystaven do 5. dne 6. kalendářního měsíce;

b) pro období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 je sjednána splátka ve výši 58 073 Kč 43 hal. 
bez DPH, s DPH 70 268 Kč 85 hal., se splatností faktury do 15. 9. 2017. Daňový doklad 
(faktura) na toto období bude vystaven do 5. dne 9. kalendářního měsíce;

i



c) pro období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 je sjednána splátka ve výši 58 073 Kč 43 hal. 
bez DPH, s DPH 70 268 Kč 85 hal, se splatností faktury do 15. 11. 2017. Daňový doklad 
(faktura) na toto období bude vystaven do 5. dne 11. kalendářního měsíce.

Pokud dojde ke změně zákonných sazeb DPH, změní se v souladu s bodem 3 ceny s DPH uvedené 
v platebním kalendáři.“

III.
Článek VI. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu do 31. 12. 2017.“

IV.
Tabulka v příloze č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Systémová podpora dle této smlouvy je poskytována k software:

Software Typmaint. Početlicencí Maintenancedo Celkem v Kč
ArcGIS for Server - úhrnná maint. v rámci migrace' ] general l 31.12.2017 140 400,00
ArcGIS for Desktop Advanced concurrent use prim. 1 31.12.2017 90 000,00

Celkem za systémovou podporu v Kč bez DPH 230 400,00

Poznámka
r) Uvedená cena maintenance je platná pouze pro produkty získané v rámci migrace serverových 
technologií a pokrývá maintenance 1 licence ArcGIS for Server Enterprise Basic (4 jádra) 
a 1 licence ArcGIS for Server Enterprise Standard (4 jádra).

V.
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
od 1. 1.2017.

3. Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Praze dne 2 9 -11- 2016 
ARC DATA PRAHA, s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce: jednatel

V Olomouci dne 23.11.2016 
HZS Olomouckého kraje

Podpis: .............
Jméno: plk. Ing. Kárel Kolářík 
Funkce: ředitel
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