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DODATEK č. 2 
 

ke Smlouvě o dílo evidované u objednatele pod č. 1/2019/UPS, č.j.: SPCSS-00066/2019 
(dále jen „Dodatek č. 2“) 

 
Smluvní strany: 
Objednatel: 
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 
se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922 
zastoupený:  
IČO: 03630919 
DIČ: CZ03630919 
ID datové schránky: ag5uunk 
Bankovní spojení:  

  
 

(dále jen „objednatel“ nebo „SPCSS“) 
a 

 
Zhotovitel: 
ELTES, s.r.o. 
se sídlem: Poděbradská 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 29630 
zastoupený/á:  
IČO: 615 04 513 
DIČ: CZ61504513 
ID datové schránky: bgq3yew 
Bankovní spojení:  

  
 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
(dále společně označovány jako „smluvní strany“) 

 
Zmocněnci pro jednání věcná a technická: 

 
za objednatele:  

 
 

  
 

 
I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 10.1. 2019 uzavřely smlouvu na základě výsledku 
zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Jednotný bezpečnostní systém 
datového centra Zeleneč“ (dále jen „Smlouva“). 

 
2. V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.4 Smlouvy se smluvní strany po zahájení plnění 

Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ve smyslu ust. § 222 ZZVZ, kterým se mění 
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předmět Smlouvy v rozsahu nezbytně nutném k synchronizaci plnění Smlouvy s dokončením 
výstavby budovy Datového centra v Zelenči. V průběhu zkušebního provozu byly zjištěny 
mimořádné okolnosti mající vliv na vlastní dílo. Nově jsou dodatkem č. 2 do předmětu 
Smlouvy tedy zahrnuty integrace EPS do programu AlVis a napojení turniketu v SO-01 na 
EPS, ovládání videostěny v SO-01, posun videostěny v SO-03, doplnění a montáž kamer za 
zástěnu  diesel  agregátů  v SO-05  a  doplnění  čteček  na  branky  perimetru  č.  1  a  3.    
U vybraných položek výkazu výměr došlo ke změnám počtu dodávaných zařízení Jednotného 
bezpečnostního systému v souvislosti se zjištěným nesouladem projektu Jednotného 
bezpečnostního systému a projektu stavby Datového centra v Zelenči. Změny ve výkazu 
výměr odpovídají dodatečným požadavkům na řádné plnění díla, které byly vyvolány dílčím 
nesouladem mezi projektem Jednotného bezpečnostního systému a projektem stavby 
Datového centra v Zelenči. Změny ve výkazu výměr jsou uvedeny v aktualizaci utajované 
přílohy č. 2, č.j. V8/2019. Do předepsaných funkčních zkoušek pro účely předání díla do 
ostrého provozu žádné dopady nejsou, příloha č. 4, aktualizovaná v souladu s dodatkem č.1 
Smlouvy, zůstává v platnosti. 

 
II. 

 
1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy 

ve znění jejího Dodatku č. 1 a příloh: 
 
 

a) Čl. II. odst. 2.1 Smlouvy se doplňuje o následující odst. 2.1.5 následovně: 
 

2.1.5 integrace EPS do programu AlVis a napojení turniketu v SO-01 na EPS, ovládání 
videostěny v SO-01, posun videostěny v SO-03, doplnění a montáž kamer za 
zástěnu diesel agregátů v SO-05 a doplnění čteček na branky perimetru č. 1 a 3. 

 
 

b) Čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy je nahrazen následovně: 
 

IV. CENA DÍLA 
 

4.1 Cena díla činí celkem 37 336 550,33 Kč (slovy: třicet sedm milionů tři sta třicet šest tisíc pět 
set padesát korun českých třicet tři haléře) bez DPH a zahrnuje: 

 
4.1.1 cenu za provedení zemních prací ve výši 454 225,00 Kč bez DPH (slovy: čtyři 

sta padesát čtyři tisíce dvě stě dvacet pět korun českých bez DPH) a 

4.1.2 cenu za realizaci a implementaci díla ve výši 32 950 205,03 Kč bez DPH 
(slovy: třicet dva milionů devět set padesát tisíc dvě stě pět korun českých 
padesát tři haléře bez DPH) a 

4.1.3 cenu za integrace EPS do programu AlVis a napojení turniketu v SO-01 na 
EPS,  ovládání  videostěny  v SO-01,  posun  videostěny  v SO-03,  doplnění 
a montáž kamer za zástěnu diesel agregátů v SO-05 a doplnění čteček na 
branky perimetru č. 1 a 3 ve výši 241 686,50 Kč bez DPH (slovy: dvě stě 
čtyřicet jeden tisíc šest set osmdesát šest korun českých padesát haléřů bez 
DPH) a 

 
4.1.4 cenu za poskytování 60 měsíční rozšířené záruky ode dne předání a převzetí 

implementovaného díla do ostrého provozu ve výši 3 690 433,80 Kč bez DPH 
(slovy: tři miliony šest set devadesát tisíc čtyři sta třicet tři korun českých 
osmdesát haléřů bez DPH). 
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c) Čl. V. odst. 5.1 Smlouvy je nahrazen následovně: 
 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1 Cena díla bude objednatelem hrazena na základě daňových dokladů (faktur) takto: 

5.1.1 jednu třetinu ceny za provedení zemních prací dle bodu 4.1.1 a jednu třetinu 
ceny za realizaci a implementaci díla dle bodu 4.1.2 této smlouvy v částce  
11 134  810,01  Kč  bez  DPH  objednatel  uhradí  zhotoviteli  po řádném      
a včasném zhotovení a protokolárním předání realizace a implementace díla 
do zkušebního provozu postupem dle odst. 3.2 a článku VIII. smlouvy. 
Zhotoviteli vzniká právo vystavit daňový doklad následující den po podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí díla do zkušebního provozu, který 
bude podepsán oběma smluvními stranami. Kopie předávacího protokolu 
bude přílohou daňového dokladu (faktury). 

5.1.2 dvě třetiny ceny za provedení zemních prací dle bodu 4.1.1, dvě třetiny ceny 
za realizaci a implementaci díla dle bodu 4.1.2 a cenu dle bodu 4.1.3 této 
smlouvy v úhrnné částce 22 511 306,52 Kč bez DPH objednatel uhradí po 
úspěšném ukončení zkušebního provozu na základě předávacího protokolu 
podepsaného zástupci smluvních stran postupem dle odst. 3.2 smlouvy. 
Zhotoviteli vzniká právo vystavit daňový doklad (fakturu) následující den po 
podpisu  předávacího  protokolu,  kterým  bude  potvrzeno  plné  dokončení  
a provozuschopnost díla k trvalému užívání a jeho předání do ostrého 
provozu. 

5.1.3 cena za rozšířenou záruku bude objednatelem hrazena v pravidelných 
měsíčních splátkách, každá ve výši jedné šedesátiny ceny uvedené v odst. 
4.1.4 této smlouvy, na základě měsíčního Přehledu poskytnutých služeb 
rozšířené záruky za fakturační období, schválený objednatelem, který bude 
vždy povinnou přílohou příslušného daňového dokladu. 

 
III. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 a příloh nejsou  tímto Dodatkem 
č. 2 dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn. 

2. Tento  Dodatek č. 2  je vyhotoven  v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce   
s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Tento  Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění  
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. 

 
 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele:  

V Praze dne V Praze dne 
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