
Dodatek č. 1 ke Smlouvě
na poskytnutí technické podpory programových nástrojů SZP

číslo: 185310218

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem:
zastoupená:

se sídlem kanceláře:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Ing. Petrem ZÁBORCEM, ředitelem odboru komunikačních a informačních
systémů sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
404881/0710

osoba oprávněná jednat ve věcech sm
Ing. Jan Kuřík,

osoba oprávněná jed

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

CA CEE s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl X, vložka 185706
se sídlem: V Parku 2326/18, 148 00 Praha 4 - Chodov
jejímž jménemjedná Ing. Schmidtmayer na základě plné moci za obajednatele společnosti
IČO: 24175838
DIČ: CZ24175838
bankovní spojení: Citibank banka
číslo účtu: 2060050105/2600
oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve v

adresa pro doručová
CA CEE s.r.o.
V Parku 2326/18
148 00 Praha 4 - Chodov

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé
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se v souladu s čl. 12 odst. 3 smlouvy na poskytování Technické podpory programových nástrojů 
SZP ze dne 6. 11. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen 
„dodatek“).

Čl. I
Účel dodatku

Účelem dodatku je rozšíření přístupové podpory ke službám stávajících licencí produktu CA 
Service Management SDM Package k bezchybnému provozování programových produktů systému 
zabezpečení provozu rezortních počítačových sítí.

Čl. II
Změna textu smlouvy

1. Identifikační údaje objednatele a poskytovatele uvedené v úvodním ustanovení smlouvy se 
mění tak, jak je uvedeno v úvodních ustanoveních tohoto dodatku.

2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o 13 licencí, proto v tabulce 1.1 Přehled požadovaných produktů 
CA uvedený v Podrobné specifikaci v Příloze č. 1 ke smlouvě č. 1853102018 se údaj uvedený 
ve sloupci Počet licencí (celkem) v 5. řádku CA Service Management SDM Package „100“ ruší 
a nahrazuje údajem „113“.

3. Text čl. 3 odst. 2. smlouvy se doplňuje o následující text:

„Poskytovatel je povinen navýšený počet licencí (13 ks) zpřístupnit řediteli Agentury 
komunikačních a informačních systémů nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti dodatku.“

4. Text čl. 4 odst. 3. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

„Cena za poskytování služby v roce 2020 bez DPH činí 12 423 043,00 Kč (slovy 
dvanáctmilionůčtyřistadvacettřitisícečtyřicettři koruny české).
Cena za poskytování služby v roce 2020 včetně DPH činí 15 031 882,00 Kč (slovy 
patnáctmilionůtřicetjedentisícosmsetosmdesátdvě koruny české)“

5. Text čl. 4 odst. 4. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:
„Celková cena za poskytování služby bez DPH činí 25 134 022,00 Kč (slovy 
dvacetpětmilionůstotřicetčtyřitisícnuladvacetdvě koruny české).
Celková cena za poskytování služby včetně DPH činí 30 412 166,00 Kč (slovy 
třicetmilionůčtyřistadvanácttisícstošedesátšest korun českých). “

III.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 (třech) listech.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto 

dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky 
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem 
tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
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
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registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 185310218.

V Praze dne 2019

Za objednatele:

Ing. Petr ZÁBORE C
ředitel odboru

podepsáno elektronicky

V Praze dne 2019

Za poskytovatele:

Ing. Karel SCHMIDTMAYER

ředitel

podepsáno elektronicky

K3 T01 Digitálně podepsal
Karel

Schmidtm Schmidtmayer
Datum: 2019.12.23

ayer i4:i9:ii+oroo'
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