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Dodatek č. 1 

(dále jen „dodatek“) 

ke smlouvě o poskytnutí servisních služeb 

uzavřené dne 31. 12. 2018, evidenční číslo z Centrální evidence smluv klienta: 180262 

(dále jen „smlouva“) 

 

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 

10, IČO: 00164801, bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 7628001/0710, jejímž jménem jedná 

Mgr. Karolína Čermáková, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek 

(dále jen „klient“) 

a 

QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČO: 26262525, DIČ: CZ26262525, bankovní spojení: 

Sberbank CZ, a.s., číslo účtu: 4200251187/6800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, oddíl C, vložka 40722, poštovní a administrativní kontakt QCM, s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno, 

jejímž jménem jedná Ing. David Horký, jednatel 

(dále jen „poskytovatel“) 

(klient a poskytovatel dále společně též jako „smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě jako „smluvní strana“) 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se se závazností od 1. 4. 2019 dohodly na změnách smlouvy, jak jsou popsány níže 

v tomto dodatku. 

 

2. Změny smlouvy 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že se znění odst. 6.5 v čl. 6 smlouvy mění a nově zní následovně: 

„6.5 Klient je povinen platit poskytovateli za poskytování servisních služeb podle čl. 5 této Smlouvy 

v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 této Smlouvy odměnu. Smluvní strany se dohodly, že výše 

odměny činí: 

a) 40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH za měsíce leden, únor a březen 

2019; a 

b) 35.000 Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých) bez DPH za měsíc duben 2019; 

(dále jen „odměna“).“ 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že se znění odst. 7.1 v čl. 7 smlouvy mění a nově zní následovně: 

„7.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019.“ 



Evidenční číslo z Centrální evidence smluv klienta: 180262 

Stránka 2 ze 3 

2.3 Smluvní strany se dále dohody, že se v Příloze č. 2 „Specifikace datového úložiště pro elektronický 

nástroj E-ZAK“ smlouvy ruší následující odrážky: 

„• Kapacita vyhrazeného diskového prostoru 90 GB. Vyhrazený diskový prostor se použije 

na veškerá data klienta, tedy zejména na aplikaci, databázi, zálohy dat, a další systémem 

uložená data. 

 Zálohování aplikací i dat. Obsah záloh bude ukládán na záložní server poskytovatele. Objem 

záloh se započítává do alokovaného diskového prostoru.“ 

a nahrazují se novým zněním, jak následuje: 

„• Kapacita vyhrazeného diskového prostoru 90 GB. Vyhrazený diskový prostor se použije 
na data definovaná následovně: 

1. soubory dokumentů, které jsou připojeny k zakázkám, DNS, rámcovým dohodám, 
předběžným oznámením, smlouvám (Katalog smluv), záznamům na Nástěnce 
a v Dokumentech organizace (započítávají se všechny verze souboru k danému 
dokumentu; 

2. přílohy elektronických nabídek; 

3. přílohy elektronických předběžných nabídek; 

4. přílohy elektronických žádostí o účast; 

5. přílohy zpráv v rámci E-ZAKu (ať už zprávu posílá zadavatel či dodavatel). 

 Objem aktuálně využívaného diskového prostoru je zobrazován klientovi v aplikaci na stránce 
„Statistiky organizace“. 

 Klient volí jednu z možností zálohování dat:  

Varianta Označení Specifikace 
Závazky 

poskytovatele 

Cena za 1GB 
nasmlouvaného 

prostoru 

exklusivní A 

1. Operativní záloha realizována denně, 
data jsou uchována za posledních 14 
kalendářních dní 
2. Pravidelná měsíční archivace dat po 
dobu platnosti smlouvy, Data v archivu 
uchovávána 5 let od okamžiku pořízení. 

Obnova 
z operativní zálohy 
do 12h 
Obnova z archivu 
do 2 pracovních 
dní  

250 Kč 

premium B 

1. Operativní záloha realizována denně, 
data jsou uchována za posledních 7 
kalendářních dní 
2. Pravidelná měsíční archivace dat po 
dobu platnosti smlouvy, Data v archivu 
uchovávána 2 let od okamžiku pořízení. 

Obnova 
z operativní zálohy 
do 24h 
Obnova z archivu 
do 2 pracovních 
dní 

150 Kč 

standard C 

1. Operativní záloha realizována denně, 
data jsou uchována za posledních 7 
kalendářních dní 
2. bez archivu během trvání smlouvy 

Obnova 
z operativní zálohy 
do 24h 

75 Kč 

 Operativní záloha je vytvářena denně v čase mezi 0:00 a 6:00 a slouží k rychlému návratu 
do stavu před několika málo dny. Archivace je prováděna na páskovou knihovnu jedenkrát 
měsíčně a slouží pro dlouhodobé ukládání dat. Klient se může vrátit zpět ke kterékoliv archivní 
záloze – dojde k obnovení dat k určenému datu. Archivace je prováděna po dobu platnosti 
smlouvy.“ 
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2.4 Smluvní strany se dohodly, že se dosavadní znění Přílohy č. 4 „Ceník prací poskytovatele“ smlouvy 

mění a nově zní následovně: 

„Ceník prací (dalších služeb) poskytovatele 

Standardní ceník QCM, s.r.o. platný od 1. 5. 2018, při DPH sazbě 21%. 

 Položka  Cena bez DPH  Cena s DPH 

1. Vedení projektu, analytické práce 1 800 Kč/hod 2 178 Kč/hod 

2. Odborné práce (programování, stylování, technické práce, školení) 1 500 Kč/hod 1 815 Kč/hod 

3. Rutinní práce (elektronické zpracování podkladů, plnění obsahu 
aplikace, monitoring serverů, čtení logů) 

1 300 Kč/hod 1 573 Kč/hod 

4. Cestovné 10 Kč/km 12 Kč/km 

5. Konzultace k administraci veřejné zakázky a související poradenství 1 800 Kč/hod 2 178 Kč/hod 

6. 1 GB diskového prostoru nad sjednaný limit 

A): 350 Kč/měsíc 

B): 200 Kč/měsíc 

C): 100 Kč/měsíc 

A: 423 Kč/měsíc 

B: 242 Kč/měsíc 

C: 121 Kč/měsíc 

7. Obnova vybrané skartované zakázky 1 000 Kč/zakázka 1 210 Kč/zakázka“ 

2.5 Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna. 

 

3. Ostatní a závěrečná ustanovení 

3.1 Poskytovatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku včetně cenových údajů 

a příslušných metadat na profilu zadavatele E-ZAK a v Informačním systému Registr smluv v souladu 

s příslušnými právními předpisy a interními předpisy a pokyny klienta.  

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech. Klient obdrží dvě (2) vyhotovení a poskytovatel 

obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž 

toto uveřejnění provede klient. 

 

Poskytovatel     Klient 

V Brně, dne 29. 03. 2019    V Praze, dne 29. 03. 2019 

 
Ing. David Horký     Mgr. Karolína Čermáková 
jednatel      vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek 
QCM, s.r.o.     Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

 


