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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 5 ze dne 27. 5. 2019 
 

Čl. 1 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1. Objednatel: 

Česká republika – Správa základních registrů 

zastoupená: 
se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

IČO:  72054506 

číslo účtu: 5600881/0710 

(dále jen „Objednatel“) 
a 

1.2. Zhotovitel: 

První certifikační autorita, a. s. 

zastoupená: 

se sídlem: Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00 

IČO:  26439395 

DIČ:  CZ26439395 

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7136 

číslo účtu: 168457418/0300 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě 

o dílo č. 5 ze dne 27. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“) po vzájemné dohodě na základě čl. XIX. bodu 110. 

 

 

Čl. 2 

ÚČEL DODATKU 

 

Účelem Dodatku je: 

a) zpracování návrhu řešení pro vydávání komerčních certifikátů pro Bezpečnostní složky ve formě 
Detailního návrhu implementace, 

b) zavedení specializovaných funkcionalit pro správu NCA, 

c) úprava čl. IV., V., VI., XII., XVII., XVIII. a XIX. Smlouvy, 

d) prodloužení termínu plnění Smlouvy. 
 

 

Čl. 3 

PŘEDMĚT DODATKU 

 

Předmětem Dodatku je: 
a) rozšíření předmětu díla uvedeného v čl. IV. bodu 10. Smlouvy, 

b) zvýšení ceny díla uvedené v čl. V. bodu 15. Smlouvy, 

c) rozšíření fakturace uvedené v čl. VI. bodu 22. Smlouvy, 

d) nové znění bodu 61. a 64. v čl. XII. Smlouvy, 

e) rozšíření povinností Zhotovitele uvedených v čl. XVII. o bod 102. Smlouvy, 
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f) přečíslování bodů v čl. XVIII. a XIX., 
g) nahrazení přílohy č. 1., 3., 4. a 5. Smlouvy, 

h) prodloužení termínu plnění Smlouvy. 
 

Čl. 4 

ZMĚNY SMLOUVY 

 

4.1. Čl. IV. bod 10. Smlouvy se doplňuje: 

a) na konci odst. 10.3. o větu: 

„Plnění již bylo realizováno (dodáno, akceptováno a zaplaceno), bez funkcionality vydávání 
následných certifikátů.“, 
b) o odst. 10.7.: 

„10.7. Zavedení specializovaných funkcionalit pro správu NCA.“. 

 

4.2. Čl. V. bod 15. Smlouvy se nahrazuje tímto zněním: 

„15. Cena za provedení Díla činí 43.696.734 Kč bez DPH, tj. 52.873.048 Kč s DPH (dále jen „Cena 

Díla“). Podrobné rozčlenění Ceny Díla je obsaženo v příloze č. 3 Smlouvy (dále jen „Položkový 
rozpočet“).“. 

 

4.3. Čl. VI. bod 22. Smlouvy se nahrazuje tímto zněním a doplňuje o odst. 22.5. a 22.6.: 
„22. Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla v pěti splátkách specifikovaných v odst. 22.2. až 22.6. 
Plnění uvedené v odst. 22.1., první fakturační milník (ve výši 2.662.000 Kč včetně DPH), již bylo 
realizováno a uhrazeno. 

22.2. druhou fakturu ve výši 40.681.088 Kč včetně DPH je Zhotovitel oprávněn vystavit 
po splnění milníku č. 2 dle přílohy č. 4 Smlouvy, 
22.3. třetí fakturu ve výši 1.331.000 Kč včetně DPH je Zhotovitel oprávněn vystavit 
po splnění milníku č. 3 dle přílohy č. 4 Smlouvy, 
22.4. čtvrtou fakturu ve výši 1.823.470 Kč včetně DPH je Zhotovitel oprávněn vystavit 
po splnění milníku č. 4 dle přílohy č. 4 Smlouvy, 
22.5. pátou fakturu ve výši 2.662.000 Kč včetně DPH je Zhotovitel oprávněn vystavit 
po splnění milníku č. 5 dle přílohy č. 4 Smlouvy, 
22.6. šestou fakturu ve výši 3.713.490 Kč včetně DPH je Zhotovitel oprávněn vystavit 
po splnění milníku č. 6 dle přílohy č. 4 Smlouvy.“. 

 

4.4. Čl. XII. bod 61. Smlouvy se nahrazuje tímto zněním: 

„61. V případě prodlení Zhotovitele se splněním milníku č. 4, 5 a 6 dle přílohy č. 4 Smlouvy je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.“. 

 

4.5. Čl. XII. bod 64. Smlouvy se nahrazuje tímto zněním: 

„64. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle bodu 109 Smlouvy je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení.“. 
 

4.6. Čl. XVII. se doplňuje o bod: 

„102. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů od doručení písemného požadavku Objednatele 

zajistit instalaci a implementaci HW (včetně kompletního ověření funkcionality) u dané bezpečnostní 
složky.“. 

 

4.7. Body v čl. XVII. se označují takto: 

Dosavadní body 102 až 108 se označují jako body 103 až 109. 
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4.8. Body v čl. XIX. se označují takto: 

Dosavadní body 109 až 112 se označují jako body 110 až 113. 

 

4.9. Příloha č. 1. Smlouvy se nahrazuje zněním, které je uvedeno v příloze č. 1 Dodatku. 
 

4.10. Příloha č. 3. Smlouvy se nahrazuje zněním, které je uvedeno v příloze č. 2 Dodatku. 
 

4.11. Příloha č. 4. Smlouvy se nahrazuje zněním, které je uvedeno v příloze č. 3 Dodatku. 
 

4.12. Příloha č. 5. Smlouvy se nahrazuje zněním, které je uvedeno v příloze č. 4 Dodatku. 
 

 

Čl. 5 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

5.1. Ustanovení Smlouvy neupravená Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 
 

5.2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 
 

5.3. Dodatek se uzavírá na dobu určitou do 31. 3. 2020. 

 

5.4. Dodatek nabývá platnosti dnem elektronického podpisu s časovým razítkem poslední smluvní 
strany. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v 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). 
 

Příloha: č. 1 Příloha č. 1 Smlouvy: Bližší specifikace Díla, 

 č. 2 Příloha č. 3 Smlouvy: Položkový rozpočet, 

 č. 3 Příloha č. 4 Smlouvy: Milníky, jejich akceptační kritéria a termíny pro splnění milníků, 

 č. 4 Příloha č. 5 Smlouvy: Harmonogram. 

 

Objednatel: Zhotovitel: 



 

 Stránka 4 z 16 

 

Příloha č. 1 Smlouvy 

 

Bližší specifikace Díla 
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Příloha č. 3 Smlouvy 

Položkový rozpočet 
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Příloha č. 4 Smlouvy 
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Příloha č. 5 Smlouvy 

 

Harmonogram 

 

Zhotovitel poskytne plnění dle Smlouvy v následujících termínech: 

1. Do 31. 10. 2019 poskytne plnění dle odst. 10.1. a 10.2. Smlouvy. V případě, kdy nebude možné 

ze strany Zhotovitele splnit část dle odst. 10.1. Smlouvy z důvodu nepřipravenosti některé 
bezpečností složky, je Objednatel povinen protokolárně převzít tento HW. Zhotovitel je povinen 

na své náklady tento HW uskladnit ve vhodných, zabezpečených prostorách, a to až do doby, 
kdy bude tento HW odvezen na danou bezpečnostní složku. Na základě možných akceptačních 
testů bude ověřena jeho funkcionalita a Zhotoviteli bude vyplacena částka jako v případě, že by 
daný HW byl již umístěn v lokalitě dané bezpečností složky. 

2. Do 30. 6. 2019 poskytl plnění dle odst. 10.3. Smlouvy bez funkcionality vydávání následných 
certifikátů. 

3. Do 30. 11. 2019 poskytne zbylou část plnění dle odst. 10.3. Smlouvy, tj. funkcionalitu vydávání 
PSEUDONYM certifikátů včetně následných certifikátů. 

4. Do 31. 10. 2019 poskytne plnění dle odst. 10.4. a 10.5. Smlouvy. 

5. Do 15. 10. 2019 poskytne plnění dle odst. 10.6. Smlouvy v části návrhu řešení pro vydávání 
certifikátů pro eOP. 

6. Do 6. 12. 2019 poskytne zbylé plnění dle odst. 10.6. Smlouvy, tj. návrh řešení pro vydávání 
komerčních certifikátů pro Bezpečnostní složky. 

7. Do 6. 12. 2019 poskytne plnění dle bodu 10.7. Smlouvy. 


