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Evidenční číslo: 09/454-1 

Čj. 24724/2019-UVCR 

 

D O D A T E K  č. 1 
k Servisní smlouvě na provádění údržby informačního systému Food 

 
Česká republika - Úřad vlády České republiky  
kterou zastupuje:  Ing. Jan Braunstein, ředitel Odboru informatiky, na základě vnitřního 

předpisu 
se sídlem:  nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1  
IČO:  00006599          
DIČ:  CZ00006599 
bankovní spojení:  ČNB Praha, účet č. XXXXXXXXXXXX 
zmocněnec ve věcech technických: Ing. Robert Švihálek 

dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
ALTO PRAHA s.r.o. 
kterou zastupuje:  Ing. Ladislav Beneš, jednatel společnosti  
se sídlem:  Počátecká 412/14 149 00 Praha 4 
IČO:         48115061 
DIČ:         CZ 48115061 
bankovní spojení: KB Praha a.s., číslo účtu XXXXXXXXXXXXX 
zmocněnec ve věcech technických: Evžen Kaláb, analytik a programátor systému 
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou oddíl C, vložka 16680 vedenou u Městského 
soudu v Praze 

dále jen „zhotovitel“ 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") k Servisní 
smlouvě na provádění údržby informačního systému Food č. 09/454-0 uzavřené dne 29.12.2009 
(dále jen „Smlouva“).  

Čl. I 

Předmět dodatku  

1. V souladu s čl. 8.3 smlouvy se ruší příloha č. 1 – Ceník prací zhotovitele. 

Příloha č. 1 – Ceník prací zhotovitele nově zní: 

Modul/služba Cena Kč bez DPH 
Práce software /hod. 750 

Práce hardware /hod. 1.000 

Školení /hod. 400 

Programátorské práce /hod. 2.000 

Konzultační práce školitelka /hod. 400 

Konzultační práce programátor /hod. 2.000 

Cestovné Praha (paušál) 350 

Cestovné mimo Prahu (Kč/1 km) 10 

Zapůjčení náhradního zařízení 1 % ceny/den 

Upgrade zdarma 
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2. Ve smlouvě se ruší článek 7 Důvěrné informace. 

Článek 7 nově zní: 

7   Ochrana informací 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy 

a) si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou 
považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“), 

b) mohou jejich zaměstnanci či osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé 
smluvní strany nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní 
strany. 

2. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace (bez 
ohledu na formu jejich zachycení), které získaly během jednání vedoucích k uzavření této 
smlouvy nebo během plnění závazků z této smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění smluvních 
stran sdělovat tyto údaje svým advokátům, daňovým poradcům, auditorům nebo jiným 
osobám vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto osoby 
musí být na důvěrnost údajů upozorněny.  

3. Za třetí osoby dle odst. 2 tohoto článku se nepovažují: 

a) zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení, 
b) orgány smluvních stran a jejich členové, 
c) ve vztahu k důvěrným informacím objednatele poddodavatelé zhotovitele, 
d) ve vztahu k důvěrným informacím zhotovitele externí poskytovatelé objednatele, a to 

i potenciální, 

za předpokladu, že se podílejí na plnění této smlouvy nebo plnění spojeném s plněním dle této 
smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění 
důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných 
podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této smlouvě. 

4. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chránit důvěrné informace vyplývající z této smlouvy a z příslušných právním předpisů, 
zejména povinnosti vyplývající z 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 (dále jen „obecné nařízení“). 

5. Smluvní strany se zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet 
na plnění této smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany informací 
a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami 
podílejícími se na plnění této smlouvy. 

6. Budou-li informace poskytnuté objednatelem, zhotovitelem nebo třetími stranami, které jsou 
nezbytné pro plnění dle této smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany 
dle obecného nařízení, zavazují se smluvní strany plnit všechny povinnosti, které obecné 
nařízení vyžaduje, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných 
ke zpracování. 

7. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a příjímací 
strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by 
se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění 
této smlouvy, se smluvní strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace 
druhé strany, nepředávat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům 
s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto smlouvu. Obě 
smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé smluvní strany jinak, 
než za účelem plnění této smlouvy. 

8. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné 
implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, 
tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 
technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách 



 

Stránka 3 (celkem 4) 

a provozních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich 
části, nabídky, kontakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace 
o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovních otázkách 
a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo 
způsobit škodu. 

9. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 
souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit 
přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce 
nebo přední straně média. Absence takového upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti 
ochrany takto poskytnutých informací. 

10. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: 

a) se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající 
smluvní strany či právních předpisů, 

b) měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy, 
pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené 
smlouvy o ochraně informací, 

c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a to je 
schopna doložit svými záznamy nebo informacemi, včetně důvěrných, třetí strany, 

d) po podpisu této smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena 
v takovém nakládání s informacemi, 

e) mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo 
závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci, 

f) jsou obsažené v této smlouvě a jsou zveřejněné dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) nebo dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“). 

11. Každá smluvní strana se zavazuje přijmout technická a organizační vnitřní opatření nezbytná 
k ochraně důvěrných informací. Zhotovitel je povinen poučit své zaměstnance a členy svých 
orgánů o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle této smlouvy a je povinen zachování 
mlčenlivosti z jejich strany řádně kontrolovat. Zaměstnanci zhotovitele nesmí důvěrné 
skutečnosti, které se dozvěděli v souvislosti s touto smlouvou, sdělovat ani jiným 
zaměstnancům zhotovitele nebo členům orgánů zhotovitele, není-li to nezbytné k plnění jejich 
pracovních úkolů nebo z hlediska funkčního zařazení. 

12. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací dle tohoto 
článku rovněž všechny poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné 
zakázky dle této smlouvy.  

13. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění předmětu této 
smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

14. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku 
a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

3. V článku 5 Účtování paušálních poplatků, fakturace se doplňuje odst. 5.6, který zní: 

5.6 V případě, že úhrada některé z částí smluvní ceny má být provedena zcela nebo zčásti 
bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDPH“), nebo číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené v této smlouvě 
nebo na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem nebude uveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH  
a nebo stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, je objednatel 
oprávněn uhradit zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z daňového 
dokladu, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit 
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přímo správci daně s tím, že se má za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je 
provedena ve správné výši. 

4. V článku 5 Účtování paušálních poplatků, fakturace se doplňuje odst. 5.7, který zní: 

5.7 Zhotovitel je oprávněn fakturu včetně všech jejích příloh vystavit v elektronické formě dle § 26 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,  
a to ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Zhotovitel je dále oprávněn 
vystavit fakturu ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury 
dle technické normy ČSN EN 16931-1:2017. Elektronickou fakturu je možné zaslat datovou 
schránkou (identifikace: XXXXXX) nebo elektronickou poštou na adresu XXXXXXXXXXX 

5. V článku 6 Smluvní pokuty a náhrady škod se doplňuje odst. 6.3, který zní: 

6.3 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě porušení jakékoliv 
povinnosti uvedené v čl. 7 této smlouvy ve výši 5.000 Kč za každý takový případ. 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona o registru smluv. Zhotovitel souhlasí 
se zveřejněním tohoto dodatku a smlouvy v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti 
není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude 
úplné znění tohoto dodatku či smlouvy, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, 
které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku či smlouvě, a podpisu osoby/podpisů osob 
zastupujících zhotovitele. Je-li podle obecného nařízení k uveřejnění těchto údajů potřebný 
souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených 
osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že dodatek a smlouvu zašle správci Registru smluv 
k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění dodatku 
v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že dodatek byl v Registru smluv řádně 
uveřejněn. 
V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného 
odkladu o nich objednatele informovat. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv.  

3. Tento dodatek je v listinné podobě vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 
vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 
 
 
 
V Praze dne 01.08.2019                            V Praze dne 12.08.2019 
 

 

za ALTO PRAHA s.r.o. 
 
 

za Českou republiku                                                                                             
Úřad vlády České republiky 

__________________________ 
Ing. Ladislav Beneš  
jednatel společnosti 

 

__________________________ 
Ing. Jan Braunstein  
ředitel Odboru informatiky 
 


