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DODATEK č. 3 ke Smlouvě o komplexní dodávce produktů a služeb 

evid. č. ČSÚ: 225-2013-S 
 

evid. č. ČSÚ Dodatku: 062-2019-D 

 
Smluvní strany: 
 
Česká republika – Český statistický úřad 

se sídlem:  Na padesátém 81, Praha 10, PSČ 100 82 

IČO:    000 25 593 

zastoupena:  Mgr. Ing. Filipem Minářem, ředitelem sekce ekonomické a správní 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „Objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné 

 

a 

 

DATASYS s.r.o. 

se sídlem:  Jeseniova 2829/20, Praha 3, PSČ 13000 

IČO:   612 49 157 

DIČ:   CZ61249157 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze v odd. C vložka č. 28862 

zastoupena:  Ing. Miloslavem Novákem, jednatelem 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen „Dodavatel“) na straně druhé 

 
(Objednatel a Dodavatel společně dále též jen „smluvní strany“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o komplexní dodávce produktů a služeb 

 

uzavřené mezi smluvními stranami pod interním evid. č. ČSÚ: 225-2013-S na základě výsledku 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „VZ004 ICT“, interní číslo Objednatele – zadavatele 

veřejné zakázky 016/2013 (dále jen „Smlouva“): 

 

Preambule 

 

Smluvní strany shodně konstatují, že na základě tohoto dodatku Smlouvy (dále jen „Dodatek“) 

nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy, neboť jsou splněny všechny podmínky stanovené 

v ustanovení § 222 odst. 5) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s tím, že dodatečné 

služby a dodávky Dodavatele, které jsou obsahem tohoto Dodatku a které nebyly zahrnuty v původním 

závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě Dodavatele   

a) není možná z ekonomických ani technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 

slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 

Objednatelem v původním zadávacím řízení,  

b) by způsobila Objednateli značné obtíže a zároveň výrazné zvýšení nákladů a   

c) hodnota dodatečných služeb a dodávek nepřekročí 30 % (slovy: třicet procent) původní hodnoty 

závazku.  
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Článek I 

 

1. Smluvní strany tímto sjednávají, že doba trvání Smlouvy stanovená ve Smlouvě v odst. 15.1 článku 

XV. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A ZÁNIK SMLOUVY se prodlužuje na návazné období od 13. 

května 2019 do 31. prosince 2019 (dále také jen „Návazné období“). 

 

2. Smluvní strany tímto dále sjednávají, že celková cena Plnění (Dodávka a Služby) poskytovaného 

Dodavatelem Objednateli na základě tohoto Dodatku (tj. za Návazné období) v součtu nepřekročí 

částku ve výši 14 290 135 Kč (slovy: čtrnáct milionů dvě stě devadesát tisíc jedno sto třicet pět 

korun českých) bez DPH, tj. 17 291 064 Kč (sedmnáct milionů dvě stě devadesát jeden tisíc 

šedesát čtyři korun českých) s DPH. Smluvní strany sjednávají, že celková cena Plnění za Návazné 

období uvedená v předchozím souvětí nemusí být zcela vyčerpána. 

 

3. Smluvní strany sjednávají, že v ostatních částech zůstává Smlouva prodloužená tímto Dodatkem, 

resp. práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy vyplývající, beze změn s výjimkami 

stanovenými v Příloze tohoto Dodatku, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

 

Článek II 

 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran  

a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

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

registru smluv). Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že s poskytováním plnění smluvních 

stran na základě tohoto Dodatku bude započato dne 13. května 2019.  

 

2. Dodavatel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku v souladu s platnými 

právními předpisy, včetně uveřejnění v registru smluv. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 

 

4. Tento Dodatek byl sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Dodavatel. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, 

určitě a srozumitelně, že si jej přečetly a s jeho obsahem souhlasí. 

 

 

 

V Praze dne 23. 04. 2019    V Praze dne 18. dubna 2019 

 

 

 

 

………………………………………………….  ……………………………………………….. 

Česká republika – Český statistický úřad  DATASYS s.r.o. 

Mgr. Ing. Filip Minář     Ing. Miloslav Novák 

ředitel sekce ekonomické a správní   jednatel 
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Příloha 

k DODATKU č. 3 ke Smlouvě o komplexní dodávce produktů a služeb 
evid. č. ČSÚ: 225-2013-S 

 
evid. č. ČSÚ dodatku: 062-2019-D 

 
 

Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že Plnění na základě dodatku č. 3 ke Smlouvě o komplexní 

dodávce produktů a služeb bude v Návazném období poskytováno za podmínek vyplývajících ze 

Smlouvy, avšak s těmito výjimkami: 

 

A) Dodávka 

 

1. V rámci dodávky se Dodavatel zavazuje poskytnout Objednateli maintenance k hardware a 

software specifikovanému v příloze č. 1 část A Smlouvy, a to včetně prodloužení všech 

potřebných licenčních oprávnění specifikovaných v příloze č. 1 část A Smlouvy, přičemž 

Dodavatel se zavazuje zajistit, aby po celé Návazné období byla Dodávka poskytována 

v rozsahu a za podmínek stanovených v příloze č. 1 část A Smlouvy (dále jen „Dodávka 

v Návazném období“). 

 

2. Smluvní strany sjednávají, že Dodávka v Návazném období bude Objednateli dodána 

Dodavatelem dne 13. května 2019. 

 

3. Smluvní strany dále sjednávají, že v den dodání Dodávky v Návazném období bude zahájeno 

akceptační řízení k ověření řádnosti a úplnosti Dodávky v Návazném období, a to za podmínek 

stanovených ve Smlouvě článku VII. PŘEDÁVÁNÍ PLNĚNÍ, AKCEPTACE s tím, že splnění 

Dodávky v Návazném období bude posuzováno v rámci jednoho akceptačního řízení jako jeden 

celek. 

 

4. Celková cena Dodávky v Návazném období činí 12 170 000,00 Kč (slovy: dvanáct milionů jedno 

sto sedmdesát tisíc korun českých) bez DPH, tj. 14 725 700 Kč (slovy: čtrnáct milionů sedm set 

dvacet pět tisíc sedm set korun českých) s DPH, a je splatná na základě Faktury Dodavatele, 

kterou je Dodavatel oprávněn vystavit nejdříve první pracovní den následující po dni, v němž 

došlo k podpisu finálního akceptačního protokolu za Dodávku v Návazném období jako celek 

Objednatelem s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“.  

 

5. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě: 

 prodlení Dodavatele s dodáním Dodávky v Návazném období v termínu stanoveném 

v odst. 2. této části A Přílohy Dodatku se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedné desetiny procenta) z celkové ceny Dodávky v Návazném 

období dle odst. 4. této části A Přílohy Dodatku, a to za každý i započatý den prodlení;  

 prodlení Dodavatele s odstraněním vad či nedodělků předaného plnění v rámci Dodávky 

v Návazném období ve lhůtě stanovené v příslušném akceptačním protokolu se Dodavatel 

zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) 

z celkové ceny Dodávky v Návazném období dle odst. 4. této části A Přílohy Dodatku, a to 

za každý i započatý den prodlení. 
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B) Technická asistence při migraci 

 

1. Dodavatel je povinen zahájit poskytování služeb Technické asistence při migraci výlučně na 

základě předchozí písemné výzvy ze strany Objednatele, jejíž součástí bude přesný rozsah 

služeb a termín zahájení a skončení poskytování služeb Technické asistence při migraci. 

Objednatel zašle Dodavateli písemnou výzvu zpravidla 10 (slovy: deset) pracovních dnů před 

zahájením poskytování služeb Technické asistence při migraci; Dodavatel je povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dní, přijetí výzvy Objednateli 

písemně potvrdit. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany sjednávají, že závazek 

zahájit poskytování služeb Technické asistence při migraci vzniká Dodavateli doručením výzvy, 

tj. bez ohledu na potvrzení jejího přijetí Dodavatelem. Smluvní strany zároveň shodně 

konstatují, že jednotlivé pokyny a zadání Objednatele k poskytování služeb Technické 

asistence při migraci obsažené ve výzvách nepředstavují samostatné smlouvy, ale dílčí plnění 

při realizaci Smlouvy ve znění Dodatku. Objednatel není povinen činit výzvy k poskytování 

služeb Technické asistence při migraci. 

2. Smluvní strany sjednávají, že v případě porušení jakékoliv povinnosti Dodavatele vztahující se 

k poskytování služeb Technické asistence při migraci se Dodavatel zavazuje uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,-- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý 

jednotlivý případ porušení. 

 

C. Standardní služby 

 

Standardní služby budou v Návazném období poskytovány v rozsahu a za podmínek stanovených 

ve Smlouvě, tj. bez výjimek. 

 

D. Nadstandardní služby 

 

Nadstandardní služby budou v Návazném období poskytovány v rozsahu a za podmínek 

stanovených ve Smlouvě, tj. bez výjimek. 

 

E. Záruka 
 
Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že záruka sjednaná v odst. 12.2 článku XII. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA se prodlužuje na celé Návazné období, tj. na období od 13. 

května 2019 do 31. prosince 2019, a to v rozsahu a za podmínek stanovených ve Smlouvě s tím, 

že se poskytuje i na Dodávku v Návazném období. 

 

 

V Praze dne 23. 04. 2019    V Praze dne18. dubna 2019 

 

 

 

 

………………………………………………….  ……………………………………………….. 

Česká republika – Český statistický úřad  DATASYS s.r.o. 

Mgr. Ing. Filip Minář     Ing. Miloslav Novák 

ředitel sekce ekonomické a správní   jednatel 
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