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Asseco Solutions, a.s. 
Dodatek ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře, číslo: E-16-00304-01 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře 

informačního systému HELIOS eObec č. E-16-00304 
 
 
 

Článek 1  
Smluvní strany 

Asseco Solutions, a.s. 

se sídlem: 140 02 Praha 4, Zelený pruh 1560/99 
jednající:             , místopředseda představenstva 
IČO: 64949541  
DIČ: CZ64949541 
bankovní spojení: 111263671/0300 – Československá obchodní banka, a.s. 
  
Obchodní firma Asseco Solutions, a.s. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku 
u Městského soudu v Praze, Spisová značka: B. 3771 
dále jen „zhotovitel“ 

a 

Státní energetická inspekce 

se sídlem: 120 00 Praha 2, Gorazdova 1969/24 
jednající:                        , ústřední ředitel 
IČO: 61387584 
DIČ: --- 
bankovní spojení: 34826011/0710 – Česká národní banka 
 
dále jen „objednatel“ 

 
 
 
 

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění a nahrazují stávající přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 Smlouvy o užití, 
implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS eObec č. E-16-00304 ze 
dne 21.10.2016. 

2. Ostatní ujednání Smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS 
eObec č. E-16-00304 tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny a jsou závazná a 
platná i pro tento dodatek. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami. 

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku smlouvy ve smyslu předchozí věty 
provede objednatel. 

5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 
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Asseco Solutions, a.s. 
Dodatek ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře, číslo: E-16-00304-01 

 

6. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou 
smluvních stran, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy. 

7. Dnem podpisu tohoto dodatku přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 nabývají platnosti a stávají se nedílnou součástí 
výše citované smlouvy. 

8. Veškerá plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považují za plnění podle tohoto 
dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklá se řídí tímto dodatkem. 

 
 
 
Přílohy: č. 1 – Specifikace poskytnutých softwarových modulů HELIOS eObec a harmonogram 
  implementace 
 č. 2 – Rozsah poskytování provozní podpory HELIOS eObec 
 č. 3 – Obecný ceník prací 
 
 
 
V Praze dne …………………… 
 
 
Za Asseco Solutions, a.s. 
 
 
 
………………………………………………… 
 
místopředseda představenstva  
 
 
 
 
 
Smlouvu zpracoval/a:  

V Praze dne …………………… 
 
 
Za Státní energetickou inspekci 
 
 
 
………………………………………………………… 
 
ústřední ředitel 
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Asseco Solutions, a.s. 
Dodatek ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře, číslo: E-16-00304-01 

 

Příloha č. 1 
Specifikace poskytnutých softwarových modulů HELIOS eObec 

a harmonogram implementace 
 
 

Seznam softwarových modulů 

HELIOS eObec 
Cena 

Spisová služba, ePodatelna *) 

Spisový plán *) 

Centrální spisovna *) 

Skartační zařízení *) 

Konverze dokumentů do PDF *) 

Skenovací modul *) 

Podpisová kniha *) 

Přerozdělení pošty na jednotlivé uzly na podatelně *) 

Interaktivní obrazovka úředníka *) 

Fulltextové vyhledávání *) 

Integrace s MS Office *) 

eIDAS 52 000 

Cena celkem v Kč bez DPH 52 000,00 

Cena celkem v Kč s DPH 62 920,00 

 
*) Cena za poskytnutí modulů byla uhrazena na základě dříve uzavřené smlouvy. 
 
 
 
 

Harmonogram implementace 

HELIOS eObec 

Termín zahájení 
implementace 

Termín ukončení 
implementace 

instalace nových modulů, nastavení práv a přístupů pro 
uživatele, školení 

25.10.2018 25.10.2018 

Cena celkem v Kč bez DPH 34 800,00 

Cena celkem v Kč s DPH 42 108,00 

 
Implementace byla zhotovitelem provedena na základě Pracovního listu potvrzeném objednatelem. 
 



 

 

 

 
Reference: S078/02 Strana: 4 z 6  

 

Asseco Solutions, a.s. 
Dodatek ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře, číslo: E-16-00304-01 

 

Příloha č. 2 
Rozsah poskytování provozní podpory HELIOS eObec 

 
 

Název modulů HELIOS eObec 
Stávající (S) 

Nové (N) 

Spisová služba, ePodatelna S 

Spisový plán S 

Centrální spisovna S 

Skartační zařízení S 

Konverze dokumentů do PDF S 

Skenovací modul S 

Podpisová kniha S 

Přerozdělení pošty na jednotlivé uzly na podatelně S 

Interaktivní obrazovka úředníka S 

Fulltextové vyhledávání S 

Integrace s MS Office S 

eIDAS N 

 
 
 
 
 

Služba provozní podpory 
Rozsah poskytované služby 

pro daný servisní rok 

Poskytování informací průběžně 

Dodávky upgrade nejméně 2x ročně 

Konzultační a poradenská činnost (KPČ) 4 hodiny 

Servisní rok od 1.1. do 31.12. 
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Stanovení ceny za dodávku upgrade a 
konzultační a poradenské činnosti od 25.10.2018* do 31.12.2018 

 

Služba provozní podpory Cena 

Upgrade nových modulů a funkcí 2 411,29 

Cena celkem v Kč bez DPH 2 411,29 

Cena celkem v Kč s DPH 2 917,66 

 
*Datum od je datum ukončení implementace uvedeném na Pracovním listu nebo Předávacím protokolu 
potvrzeném objednatelem. 
 
 
 
 
 

Stanovení ceny za dodávku upgrade a 
konzultační a poradenské činnosti od 1.1.2019 a následující roky 

 

Služba provozní podpory Cena 

Upgrade stávajících modulů a funkcí 41 000 

Upgrade nových modulů a funkcí 13 000 

Konzultační a poradenská činnost (KPČ) 5 000 

Cena celkem v Kč bez DPH 59 000,00 

Cena celkem v Kč s DPH 71 390,00 

 
Pozn. Cena za „Upgrade stávajících modulů a funkcí“ byla stanovena na základě dříve uzavřené smlouvy. 
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Asseco Solutions, a.s. 
Dodatek ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře, číslo: E-16-00304-01 

 

Příloha č. 3 
Obecný ceník prací 

 
 

Činnost 
Cena v Kč 

bez DPH 

Cena v Kč 

s DPH 

Konzultační a poradenská činnost, včetně vzdálené správy 
(KPČ) * 

1.450 / hod 1.754,50 / hod 

Konzultační a poradenská činnost, včetně vzdálené správy 
(KPČ) ** 

1.250 / hod 1.512,50 / hod 

Dopravné 11,50 / km 13,92 / km 

   
  * Standardní cena 
** Zvýhodněná cena v případě uzavření smlouvy platí pouze na rozsah předplacených hodin. 
 


