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Č. dodatku objednatele D/3615/2018/ŘDP/2 
 

DODATEK č. 2 
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“). Dne 1. 3. 2019 byl ke Smlouvě 
uzavřen dodatek č. 1, který nabyl účinnosti dne 4. 3. 2019 (dále jen „Dodatek č. 1“).  

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 

                                                           
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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zabezpečení informačních a komunikačních systémů provozovaných vybranými příspěvkovými 
organizacemi Zlínského kraje. 

3. V rámci plnění Smlouvy (její Fáze 1 završené dokončením Prováděcího projektu včetně návrhu řešení, 
který se týká všech subjektů) bylo zjištěno, že je nutné ve většině příspěvkových organizacích navýšit počty 
pořizovaných prvků. Na základě Dodatku č. 1 Smlouvy tak došlo k dohodě o pořízení a dodání 
předmětných prvků. Tyto prvky však mohly být zhotovitelem objednány u třetí osoby (dodavatele prvků) až 
v době nabytí účinnosti Dodatku č. 1 (4. 3. 2019). Tato skutečnost byla příčinou objektivní nemožností 
následujícího plnění v termínech uvedených ve Smlouvě. V Prováděcím projektu včetně návrhu řešení, 
který se týká všech subjektů, byl uveden i podrobný harmonogram plnění (zejména Fáze 2 – dodávka a 
implementace díla), který byl dohodnut s jednotlivými příspěvkovými organizacemi i s ohledem na jejich 
požadovanou připravenost a zajištění jejich nezbytné součinnosti vůči zhotoviteli. Dle tohoto 
harmonogramu tak mělo být započato s dodávkou a implementací díla přímo v jednotlivých příspěvkových 
organizacích nejdříve 11. 2. 2019. Vzhledem k tomu, že Dodatek č. 1 nabyl účinnosti až 4. 3. 2019, činil 
objektivní posun v termínech plnění 21 dní (tj. počet dní mezi daty 11. 2. 2019 a 4. 3. 2019). K tomuto bylo 
nutno připočítat dalších 28 dní. V rámci těchto 28 dní trvalo dodání těch prvků, které zhotovitel objednal u 
třetí osoby (dodavatele prvků), a to v souladu s podmínkami Dodatku č. 1. Doba 28 dní nevybočuje ze 
standardní doby dodání příslušných prvků, která činí běžně 3 až 4 týdny.  

4. S ohledem na výše uvedené se proto smluvní strany dohodly na nutnosti posunout adekvátně termíny 
plnění počínaje Fází 2, a to z objektivních, výše uvedených důvodů, o celkovou délku 49 dní (21 + 28). 
Nutnost posunu termínů nastala z objektivních důvodů, které nejsou zaviněny ani jednou ze smluvních 
stran, přičemž se tyto nedaly ani dopředu s náležitou péčí předvídat. 

5. Dalším důvodem pro změnu Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 je skutečnost, že až po dokončení Fáze 
1 a po předání dokončeného Prováděcího projektu včetně návrhu řešení byly zjištěny či nastaly nové 
skutečnosti, díky nimž je nutné přesunout dodání některých prvků, jež měly být dodány původně do 
příslušných příspěvkových organizací, do jiných příspěvkových organizací či přímo objednateli jakožto 
součást tzv. centrálního řešení (z důvodu zjištění nadbytečnosti některých prvků zamýšlených pro dodání 
do některé příspěvkové organizace a nalezení možnosti jejich využití v jiné příspěvkové organizace či v tzv. 
centrálním řešení). Tyto změny vyšly najevo až v době, kdy je již nebylo možné zohlednit v Dodatku č. 1. 
Přesun prvků mezi jednotlivými příspěvkovými organizacemi či do centrálního řešení je reakcí na aktuální 
stav ICT prostředí v jednotlivých příspěvkových organizací a nemá vliv na celkovou cenu plnění. 

6. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1, 
a to tak, jak je uvedeno níže. 

7. Pokud se týče změny počtu příspěvkových organizací, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 
2, nastaly tyto již v době uzavření Dodatku č. 1, avšak nebyly v něm ještě zohledněny. 

 
Článek II. 

Předmět dodatku – změna Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 

1. V odstavci 1 článku II. Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 se její šestá věta s tímto původním obsahem: 
„Dokončení fáze 2 pro každou jednotlivou příspěvkovou organizaci a pro objednatele a dokončení fáze 3 
pro každou jednotlivou příspěvkovou organizaci bude stvrzeno jednotlivě akceptačním protokolem, kterých 
tak bude (53 pro fázi 2 a 52 pro fázi 3). Zkušební provoz (fáze 3) příslušné části díla u jednotlivých 
příspěvkových organizací nastává vždy po ukončení fáze 2 zvlášť pro tu kterou příspěvkovou organizaci“ 
mění a zcela nahrazuje následující novou větou: „Dokončení fáze 2 pro každou jednotlivou příspěvkovou 
organizaci a pro objednatele a dokončení fáze 3 pro každou jednotlivou příspěvkovou organizaci bude 
stvrzeno jednotlivě akceptačním protokolem, kterých tak bude (52 pro fázi 2 a 51 pro fázi 3). Zkušební 
provoz (fáze 3) příslušné části díla u jednotlivých příspěvkových organizací nastává vždy po ukončení fáze 
2 zvlášť pro tu kterou příspěvkovou organizaci“. 
  

2. V tabulce uvedené v odst. 1 článku II. Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 se mění pro Fáze 2, Fáze 3 a 
Fáze 4 text ve sloupci „Lhůta plnění“ následovně:  

Fáze Obsah plnění Lhůta plnění 
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Fáze 2 –
dodávka a 
implementace 
díla 

 

- zhotovitel provede a dokončí dodávku, 
implementaci, instalaci, konfiguraci HW 
a SW infrastruktury části díla (tj. u každé 
jednotlivé příspěvkové organizace, a 
pokud jde o tzv. centrální řešení tak 
přímo u objednatele)  

- zhotovitel provede nezbytné zaškolení 
obsluhy (tj. pro každou jednotlivou 
příspěvkovou organizaci i pro 
objednatele, přičemž místo školení se 
musí nacházet na území Zlínského 
kraje) 

- zhotovitel dodá dokumentaci 
skutečného provedení dodané části díla 
(týkající se každé jednotlivé příspěvkové 
organizace, tak i té části díla týkající se 
tzv. centrálního řešení dodávaného 
přímo objednateli) 

- příslušná část díla bude připravena pro 
zahájení zkušebního provozu 

- završení fáze 2 vyhotovením 
akceptačních protokolů č. 2 (vždy 
zvlášť pro každý subjekt a vždy poté, co 
je provedeno veškeré plnění uvedené ve 
fázi 2 pro ten který subjekt) 

do 210 dní od nabytí účinnosti této 
smlouvy pro prvních 16 subjektů 

do 289 dní od nabytí účinnosti této 
smlouvy pro dalších 18 subjektů 

do 319 dní od nabytí účinnosti této 
smlouvy pro posledních 18 subjektů 

Fáze 3 – 
zkušební 
provoz 

- poté, co je provedeno příslušné plnění 
uvedené ve fázi 2 pro příslušnou 
příspěvkovou organizaci) provede 
zhotovitel zkušební provoz, který spočívá 
v ověřování funkčnosti částí díla v 
běžném provozu a díky tomuto ověřování 
umožní identifikovat všechny byť i jen 
potenciální vady částí díla, které bude 
zhotovitel následně povinen odstranit a 
to v rámci fáze 3.  

- zhotovitel tak provede zkušební provoz 
u všech příspěvkových organizací. 
Kromě zkušebního provozu zajistí 
objednatel u třetí osoby provedení 
nezávislých penetračních testů. Vady 
částí díla, které se zjistí v rámci 
zkušebního provozu a penetračních testů 
je zhotovitel povinen odstranit v režimu 
podmínek zajištění podpory provozu díla 
(dle přílohy č. 5 této smlouvy)  

- fáze 3 bude završena zvlášť pro každou 
příspěvkovou organizaci – akceptačními 
protokoly č. 3  

do 240 dní od nabytí účinnosti této 
smlouvy pro prvních 16 příspěvkových 
organizací 

do 319 dní od nabytí účinnosti této 
smlouvy pro dalších 17 příspěvkových 
organizací  

do 349 dní od nabytí účinnosti této 
smlouvy pro posledních 18 
příspěvkových organizací 

Fáze 4 –  

Zkušební 
provoz tzv. 
centrálního 

zhotovitel provede zkušební provoz části 
díla dodávaného přímo objednateli, (tzv. 
centrálního řešení) a rovněž zkušební 
provoz díla jako celku. Vady tzv. centrální 
řešení i díla jako celku, které se zjistí 
v rámci zkušebního provozu je zhotovitel 

do 379 dní od nabytí účinnosti této 
smlouvy 
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řešení a díla 
jako celku 

povinen následně odstranit a to v režimu 
podmínek zajištění podpory provozu díla 
(dle přílohy č. 5 této smlouvy) – završení 
tohoto plnění se stvrzuje až na základě 
závěrečného protokolu o předání a 
převzetí díla  

předání a převzetí dokončeného díla jako 
celku - vyhotovení a podpis 
závěrečného protokolu o předání a 
převzetí díla 

do 379 dní od nabytí účinnosti této 
smlouvy  

 
3. V odst. 4 článku V. Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 se mění: 

- původní číslovka 53 nově na číslovku 52,  

- původní číslovka 17 nově na číslovku 16, 

- původní číslovka 240 nově na číslovku 289, 

- původní číslovka 270 nově na číslovku 319. 

 

4. V odst. 5 článku V. Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 se mění: 

- původní číslovka 52 nově na číslovku 51,  

- pátá věta shora uvedeného odstavce s tímto původním obsahem: „Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele k akceptačnímu řízení tak, aby den akceptace byl pro prvních 17 příspěvkových organizací 
nejpozději do 240. dne ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, pro dalších 17 příspěvkových organizací 
nejpozději do 270. dne ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a pro posledních 18 příspěvkových 
organizací nejpozději do 300. dne ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“ nově na větu s tímto obsahem: 
„Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k akceptačnímu řízení tak, aby den akceptace byl pro prvních 16 
příspěvkových organizací nejpozději do 240. dne ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, pro dalších 17 
příspěvkových organizací nejpozději do 319. dne ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a pro posledních 
18 příspěvkových organizací nejpozději do 349. dne ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“. 

- poslední věta shora uvedeného odstavce s tímto původním obsahem: „Objednatel je oprávněn zajistit 
u třetí osoby provedení nezávislých penetračních a sdělit tak případné vady části díla vzešlé z výsledků 
penetračních testů i později než je uvedeno shora, a to zpravidla v těch případech, kdy by měl v průběhu 
7 dní zajistit provedení penetračních testů u více než 17, resp. 18 příspěvkových organizací, přičemž platí, 
že po dobu, po kterou je objednatel v prodlení se zajištěním penetračních testů a sdělením případných vad 
části díla, není v prodlení zhotovitel a o dobu prodlení objednatele se prodlužuje doba původně plánované 
akceptace (ve které měl zhotovitel odstranit případné vady zjištěné z penetračních testů).“ nově na větu 
s tímto obsahem: „Objednatel je oprávněn zajistit u třetí osoby provedení nezávislých penetračních a 
sdělit tak případné vady části díla vzešlé z výsledků penetračních testů i později než je uvedeno shora, a 
to zpravidla v těch případech, kdy by měl v průběhu 7 dní zajistit provedení penetračních testů u více než 
16, resp. 17 či 18 příspěvkových organizací, přičemž platí, že po dobu, po kterou je objednatel v prodlení 
se zajištěním penetračních testů a sdělením případných vad části díla, není v prodlení zhotovitel a o dobu 
prodlení objednatele se prodlužuje doba původně plánované akceptace (ve které měl zhotovitel odstranit 
případné vady zjištěné z penetračních testů).“. 

5. V odst. 6 článku V. Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 se mění původní číslovka 330 nově na číslovku 
379. 

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

7. Příloha č. 6 Smlouvy ve znění jejího Dodatku č.1 - 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. 2 tohoto 
dodatku. 

8. Příloha č. 7 Smlouvy ve znění jejího Dodatku č.1 – Seznam příspěvkových organizací se mění a po změně 
zní tak, jak je uvedeno v příloze č. 3 tohoto dodatku. 
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Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 zůstávají beze změny. 

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 provedená na 
základě tohoto dodatku č. 2 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.  

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

4. Tento dodatek č. 2 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:  

a) tento podepsaný dodatek č. 2 bude doručen smluvní stranou, která jej podepsala jako poslední, druhé 
smluvní straně, 

b) tento dodatek č. 2 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 č. 2 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: 27. 5. 2019, 0 4 0 4 / R 1 3 / 1 9  

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

 


