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DODATEK č. 10 
ke Smlouvě o poskytování služeb „systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat pro výrobu osobních 

dokladů v působnosti Ministerstva vnitra“ 

 

DODATEK č. 10 

ke Smlouvě o poskytování služeb  

 „systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat pro výrobu 

osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra“ 
uzavřené dne 13. 5. 2015 

mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, jako zákazníkem  
(evidované u zákazníka pod č. 45/2015) 

a Atos IT Solutions and Services, s.r.o., jako poskytovatelem 
(evidované u poskytovatele pod č. D0468SS1204)  

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
a podle § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

 
I.  

 
Smluvní strany smlouvy o poskytování služeb „systému zpracování žádostí, pořizování a 
zpracování dat pro výrobu osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra“  
ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“), se s ohledem na čl. 3 odst. 3. 6 a v souladu  
s  čl. 18. odst. 18.1 smlouvy dohodly, že smlouva se mění a doplňuje takto: 

 
1. V článku 3 odst. 3.5 se tabulka doplňuje takto: 
    „ 

Název Popis 

ZP013 - Rozšíření položkové 

skladby ePKP a navýšení 

biometrických pracovišť (dále 

jen „ZP013“) 

Změna číselníku druhu provedení 

Navýšení počtu pracovišť o 3 ks KS-O Kombi 

a 6 ks KS-O výdej 2, včetně podpory 

             „. 
 

2. V článku 5 odst. 5.2 zní: 
„5.2 Smluvní cena poskytovatele za předmět smlouvy podle odst. 3.1 této smlouvy je uvedena v 

následující tabulce. V uvedené ceně je zahrnuta cena za realizaci činností podle odst. 3.3 a 
odst. 3.5 této smlouvy. 

Období 
 

Měsíční cena celkem v Kč 
bez DPH 

1. 1. 2016 – 30.11.2016 13 947 960 

1.12.2016 – 31.12.2016 13 426 540 

1.1.2017 – 30.6.2018 13 952 480 

1.7.2018 – 28. 2. 2019 14 155 434 

1. 3. 2019 – 30. 4. 2019 13 937 374 

1. 5. 2019 – 30. 6. 2019 13 965 445 

1. 7. 2019 – 31. 12. 2025 14 030 033 

CELKEM za období 
 

1 681 390 424 
 

„ 
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3. V článku 5 odst. 5.3 zní: 

 
„5.3  Smluvní cena poskytovatele za předmět smlouvy podle odst. 3.2 smlouvy činí:  

Období 
Měsíční cena UNO 

celkem v Kč bez DPH 

1. 1. 2016 – 31. 1. 2016 439 149 

1. 2. 2016 – 29. 2. 2016 423 597 

1. 3. 2016 – 31. 3. 2016 441 336 

1. 4. 2016 – 31. 5. 2016 465 156 

1. 6. 2016 – 31. 8. 2016 470 965 

1. 9. 2016 – 30. 9. 2016 473 227 

1. 10. 2016 – 31. 12. 2016 473 732 

1. 1. 2017 – 31. 3. 2017 475 974 

1.4.2017 - 30.4.2017 548 304 

1.5.2017 - 31.5.2017 475 974 

1.6.2017 - 30.6.2017 480 693 

1.7.2017 - 31.7.2017 545 842 

1.8.2017 - 31.8.2017 493 919 

1.9.2017 - 30.11.2017 510 580 

1.12.2017 - 31.12.2017 518 621 

1.1.2018 - 31.1.2018 536 667 

1.2.2018 - 28.2.2018 2 387 873 

1.3.2018 - 31.3.2018 778 270 

1.4.2018 - 31.7.2018 565 560 

1.8.2018 - 31.8.2018 574 135 

1.9.2018 - 31.12.2018 594 068 

1.1.2019 - 30. 4. 2019 574 736 

1. 5. 2019 – 31. 5. 2019 580 061 

1. 6. 2019 – 31. 12. 2021 587 005    

1.1.2022 - 31.12.2025 585 443   

CELKEM za období 69 657 608   

 

Detailní rozpis cen a cenové podmínky pro plnění předmětu smlouvy podle odst. 3. 2 jsou 
uvedeny v příloze č. 6 této smlouvy.“. 

4. V příloze č. 1 smlouvy v tabulce vysvětlení pojmu/zkratky „Zpracovatel“ nově zní takto:  

Zpracovatel ----- 

Ve smyslu zákona o zpracování osobních 

údajů (zákon č. 110/2019 Sb.) a Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) je to 
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každý subjekt, který na základě zvláštního 

zákona nebo pověření správcem 

zpracovává osobní údaje. 

 

5. V příloze č. 2 Smlouvy v pododst. 1.1.2 šestá odrážka nově zní:  

„ • Zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;“.  

6. V příloze č. 2 Smlouvy v pododst. 2.1.2 třetí odrážka nově zní:  

„ • Zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;“.  

7. V příloze č. 2 Smlouvy v pododst. 3.1.2 čtvrtá odrážka nově zní:  

„ • Zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;“.  

 
8. Dosavadní příloha č. 3 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze 

č. 1 tohoto dodatku. 
 
 

9. V příloze č. 5 smlouvy pododst. III.2.1 nově zní:  
 
„III.2.1 xxx 

 
 

10. V příloze č. 5 smlouvy se název služby „KS-O/KS-P výdej – Podpora“ v tabulce č. 5 
upravuje na „KS-O/KS-P výdej/výdej2 – Podpora“. 
 
 

11. Dosavadní příloha č. 6 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze 
č. 2 tohoto dodatku. 
 

12. Dosavadní příloha č. 7 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze 
č. 3 tohoto dodatku. 
 

III.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy a přílohy ke smlouvě se nemění. 

 

IV. 
 
1. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek bude 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), uveřejněn v registru smluv. Veškeré úkony s 
tím související zajistí zákazník. 

 

V.  

 

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom (1) výtisku. 

 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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Poskytovatel:   Zákazník: 
 

V Praze dne …………………  V Praze dne ……………………. 
 
 
 
 
 …………………………………………… …………………………………………… 

 Martin Sůra Tomáš Hebelka, MSc 
 jednatel generální ředitel  
          
Atos IT Solutions and Services, s.r.o.                      STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 


