
Dodatek č. 2
Smlouvy o poskytování služeb ze dne 18. 7. 2011

 Česká zemědělská univerzita v Praze, se sídlem Kamýcká 129, Praha - Suchdol, PSČ: 165 00,
IČO: 60460709, DIČ: CZ60460709, zastoupená Ing. Karlem Půbalem, Ph.D., kvestorem
(dále jen „objednatel")
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v 01 hodnfrn st jstNI  vedler n Kr sk  m23 jliSiT'v tmě, 602ddí12C, vložläZ24602762222 2:ošlbvlíní
- administrativní kontakt QCM, s.r.0., Heršpická 5, 639 00 Brno, zastoupená Ing Davidem Horkým,

jednatelem
(dále jen „poskytovatel")

(objednatel a poskytovatel dále společně též jako „smluvní strany" a každý z nich jednotlivě jako
„smluvní strana )

Vzhledem k tomu, že:

(A) Objednatelje oprávněným uživatelem nástroje E-ZAK;

(B) Objednatel má zájem na rozšíření funkcionalit systému E-ZAK

uzavírá se v souladu s ČI. 10 odst. 10.4. Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi
smluvními stranami dne 18. 7. 2011, ve znění ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 10. 2015 (dále také
jen „smlouva"), tento dodatek:

l. Zprovoznění nových modulů

Smluvní strany se dohodly, že v Příloze č. 1 smlouvy, v odstavci Konfigurace elektronického
nástroje se doplní následující funkcionality, které budou objednateli zprovozněny do 5 pracovních dnů
od účinnosti dodatku:

• Audit - opatření exportu VZ časovým razítkem

• Dodatečné informace - upozorňování emailem

• Kopírování veřejných zakázek

• Uživatelské definice šablon oprávnění

• Zálohovací modul - možnost skartování zakázek

Za zprovozněné moduly nástroje E-ZAK uhradí objednatel poskytovateli jednorázově částku ve výši
39 000 Kč bez DPH. DPH bude stanovena a připočtena ve výši dle platných právních předpisů.

11. Rozšířené využití nástroje E-ZAK

Smluvní strany se dohodly, že v Příloze č. 1 smlouvy, v odstavci Specifikace nasazení
elektronického nástroje E-ZAK se mění první bod takto:

• Licence pro 0 interních uživatelů a neomezený počet veřejných zakázek do vyčerpání
vyhrazeného diskového prostoru.

111. Změna výše měsíční odmény

Došlo na právnf oddělení ČZU dne:
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V souvislosti s výše uvedeným rozšířeným využitím elektronického nástroje E-ZAK se smluvní strany
dohodly, že odměna za poskytování služeb uvedená v odstavci 5.1 smlouvy bude od účinnosti tohoto
dodatku ve výši 4 000 Kč měsíčně (slovy: čtyři tisíce korun českých) bez DPH měsíčně (dále jen
„odměna"). DPH bude stanovena a připočtena ve výši dle platných právních předpisů.

IV. Změna vyhrazeného diskového prostoru a zálohování

V příloze č. 1 smlouvy, v Části Specifikace poskytovaných servisních služeb se ruší body:

Kapacita vyhrazeného diskového prostoru 30 GB a měsíční přenos 10 GB. Vyhrazený diskový prostor
se použije na veškerá data objednatele, tedy zejména pro: aplikaci, databázi, zálohy dat, a další
systémem uložená data.
Zálohování aplikací i dat. Obsah záloh bude ukládán na záložní server poskytovatele. Objem záloh se
započítává do alokovaného diskového prostoru.

V. Změna přílohy č. 2 smlouvy

V příloze 2 smlouvy - Ceník prací poskytovatele se doplňuje položka 6 takto:

VI. Zména povinností objednatele

V článku 4 smlouvy Práva a povinnosti objednatele se doplňují odstavce:

4.6. Objednatel není oprávněn bez písemného svolení poskytovatele provádět penetrační nebo
výkonnostní testy provozovaného software E-ZAK a/nebo datového úložiště.

4.7. Objednatel se nebude pokoušet získat neoprávněný přístup k datům, počítačovému systému,
datovému úložišti nebo provozovanému software E-ZAK. V případě zjištění bezpečnostní chyby
v software, je objednatel povinen upozornit výhradně poskytovatele. Bez svolení poskytovatele
objednatel nesmí šířit informace o nastavení, konfiguraci, nebo bezpečnostních slabinách
software E-ZAK nebo poskytovaném datovém úložišti.

4.8. V případě úmyslného porušení povinností definovaných v odstavcích 4.6 a 4.7 je objednatel
povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu 50 000 Kč.

Vm Do smlouvy je nově vložena Příloha č. 3 specifikující datové úložiště pro elektronický
nástroj.

Příloha č. 3

Specifikace datového úložiště pro elektronický nástroj E-ZAK

• Kapacita vyhrazeného diskového prostoru je 30 GB Při překročení nasmlouvaných dat je
poskytovatel oprávněn automaticky fakturovat měsíčně částku dle ceníku v příloze č. 2.

• Vyhrazený diskový prostor se použije na data definovaná následovně:

1. soubory dokumentů, které jsou připojeny k zakázkám, DNS, rámcovým dohodám,
předběžným oznámením, smlouvám (Katalog smluv), záznamům na Nástěnce a v
Dokumentech organizace (započítávají se všechny verze souboru k danému dokumentu,

2. přílohy elektronických nabídek,

3. přílohy elektronických předběžných nabídek,
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6. Za každý celý 1 GB diskového prostoru nad sjednaný limit 100 Kč bez DPH/měsíc



4. pfilohy elektronickych zadostf o ucast,

5. pFflohy zprav v ramci E-ZAKu (at' uz zpravu posfla zadavatel ci dodavatel).

• Objem aktualne vyuzfvaneho diskoveho prostoru je zobrazovan objednateli v aplikaci na strance
,,Provoznf statistiky".

• Zalohovani dat objednatele se Fidf nize uvedenym zalohovacfm programem. V pFfpade pozadavku
na obnovu zaloznich dat jsou aplikovany terminy a postupy rovnez die Specifikace zalohovaciho
programu.

varianta oznaceni 

standard C 

Specifikace 

1. Operativni zaloha realizovana denne, data
jsou uchovana za poslednich 7 kalendaFnich dni
2. Bez archivu behem trvanf smlouvy

Zavazky 
poskytovatele 

Obnova z operativ17i 
zalohy do 24h 

Operativni zaloha je vytvaFena denne v case mezi 0:00 a 6:00 a slouzi k rychlemu navratu do stavu 
pFed nekolika malo dny. Archivace je provadena na paskovou knihovnu jedenkrat mesfcne a slouzi 
pro dlouhodobe ukladani dat. Objednatel se muze vratit zpet ke kterekoliv archivni zaloze - dojde 
k obnovenf dat k urcenemu datu. Archivace je provadena po celou dobu platnosti smlouvy. 

Ostatni ustanoveni smlouvy zustavaji beze zmeny. 

VIII. Zaverecna ustanoveni

Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnfch stran a 
ucinnosti dnem jeho uveFejneni v registru smluv v souladu se zakonem c. 340/2015 Sb., o zvlastnich 
podminkach ucinnosti nekterych smluv, uveFejriovani techto smluv a o registru smluv (zakon o registru 
smluv), ve zneni pozdejsich pFedpisu. Smluvni strany se dohodly, ze plnenf poskytnuta vzajemne 
mezi smluvnimi stranami die pFedmetu tohoto dodatku pFed jeho ucinnostf se zapocitajf na plneni die 
tohoto dodatku dnem jeho ucinnosti. 

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (ctyFech) stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu. Kazda 
ze smluvnich stran obdrzi po 2 (dvou) stejnopisech. 

Poskytovatel bezvyhradne souhlasi se zveFejnenim plneho znenf tohoto dodatku, smlouvy a dodatku 
c. 1 tak, aby tento dodatek mohl byt pFedmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c. 106/1999
Sb., o svobodnem pFistupu k informacim, ve zneni pozdejsich pFedpisu a s uveFejnenfm plneho zneni
dodatku, smlouvy a dodatku c. 1 die zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nekterych smluv, uveFejriovani techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znenf
pozdejsich pFedpisu ..

Smluvni strany prohlasuji, ze si dodatek pFed jejim podpisem pFecetly a s jejim obsahem bez vyhrad 
souhlasf. Dodatek je vyjadFenfm jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule. Na dukaz pravosti a 
pravdivosti techto prohlasenf pFipojujf opravnenf zastupci smluvnich stran sve vlastnorucni podpisy. 

V Brne dne ,1� 
, 

(2 .. ?. 9'<'f 
Poskytovatel 

/ 

Ing. David Horky, MBA 
jednatel spolecnosti 
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V Praze dne 

Objednatel 
1 3 -12- 2019 

Prov�reno pravnfm odd. czu v Pr 




