
 

 

 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o poskytování softwarových služeb 

uzavřené dne 24. 2. 2015 

(dále jen „Dodatek“) 

 

Evidenční číslo MF: 9006/016/2020 

Č.j. MF-12746/2017/9003 

 

Smluvní strany 
 

Česká republika – Ministerstvo financí  

Sídlo:    Letenská 15, 118 10 Praha 1 

IČO:   00006947 

DIČ:    CZ00006947 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

Číslo účtu:   xxxxxxxxxx 

ID datové schránky:  xzeaauv 

Za niž jedná:   xxxxxxxxxx 

(dále jen: „klient“) 
a 
 

QCM, s.r.o. 

Se sídlem:   Heršpická 813/5, 639 00 Brno 

Zapsaná:  v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40722 

IČ:    26262525 

DIČ:    CZ26262525 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxx  

Číslo účtu:   xxxxxxxxxx 

ID datové schránky:  2w8vviz 
Zastoupena:    Ing. Davidem Horkým, MBA, jednatelem  

 (dále jen „poskytovatel“) 

 

(klient a poskytovatel dále společně též jako „smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
 

 

 

Preambule: 

 
A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24. 2. 2015 Smlouvu o poskytování softwarových 

služeb, Číslo Smlouvy MF 3302/093/2014 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je 

závazek poskytovatele QCM, s.r.o. poskytnout klientovi Česká republika – Ministerstvo 

financí nevýhradní licenci k počítačovému programu E-ZAK, který je elektronickým 

nástrojem pro administrování veřejných zakázek, pronajmout klientovi datové úložiště a 

poskytovat klientovi servisní služby. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. 

 

B. Na základě Smlouvy provozuje poskytovatel pro klienta certifikované datové úložiště 

Číslo smlouvy MF 

15/033/0055/01 
    Toto číslo uvádějte při fakturaci 

 

 



 

 

elektronického nástroje pro veřejné zakázky E-ZAK o kapacitě 15 GB.  

 

C. Vzhledem k tomu, že v průběhu trvání Smlouvy se na straně klienta vyskytla potřeba 

změny závazku spočívající v navýšení kapacity poskytnutého datového úložiště z důvodu 

rozšíření objemu uložených dat, dohodly se smluvní strany o uzavření dodatku ke 

Smlouvě. 
 

D. Změna závazku ze Smlouvy v souhrnu nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku, nemění 

celkovou povahu Veřejné zakázky a uskutečňuje se v souladu s ustanovením § 222 

odst. 4 písm. a) a b) bod 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

1  Předmět Dodatku 
 

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku Smlouvy  - navýšení objemu diskového 

úložiště na nástroji https://mfcr.ezak.cz na kapacitu 52 GB pro období do 31. 3. 2021.  

1.2 Současně dochází k navýšení původní hodnoty závazku o 44 000 Kč bez DPH. 

1.3 Předmětem tohoto Dodatku je dále aktualizace kontaktních osob klienta. 
 

2  Změny Smlouvy 
 

Smluvní strany se v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy dohodly, na následujících změnách 

Smlouvy:  
 

2.1 Stávající znění tabulky v odst. 5.5 v  Čl. 5 „Poskytování servisních služeb“ se nahrazuje 

v plném rozsahu novým textem, který zní:  

 

„5.5     Kontaktní osoba klienta: 

příjmení a jméno titul linka e-mail 

za odbor 66    

xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx  xxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx  xxx xxxxxxxxxx 

za odbor 70    

xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx 

Klient je oprávněn změnit své Kontaktní osoby i bez nutnosti uzavření dodatku ke 

Smlouvě, je však povinen na takovou změnu poskytovatele písemně prokazatelně 

upozornit.  

 

2.2 Stávající znění odst. 6.4 v  Čl. 6 „Licenční poplatek, nájemné, odměna a zvláštní 

odměna “ se doplňuje o další text a celý odstavec 6.4 tak nově zní:  

 

„6.4 Kromě jednorázové úhrady licenčního poplatku uvedeného v odst. 6.2 této 

Smlouvy je klient povinen hradit od 1. 12. 2015 poskytovateli nájemné za nájem 



 

 

datového úložiště podle čl. 4 této Smlouvy, a to ve výši 1 500 Kč (slovy: jeden tisíc pět 

set korun českých) bez DPH za každý kalendářní měsíc trvání nájemního vztahu (dále 

jen „nájemné“). Nájemné je splatné spolu s odměnou za servisní služby, jak je stanoveno 

níže v tomto článku.  

Současně se klient zavazuje uhradit poskytovateli jednorázové mimořádné nájemné za 

dočasné navýšení objemu diskového úložiště na kapacitu 52 GB pro období do 31. 3. 

2021 a to ve výši 44 000 Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc korun českých) bez DPH. 

Poskytovatel vystaví fakturu na zaplacení mimořádného nájemného nejdříve v měsíci 

dubnu 2020. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení klientovi.“ 

 

2.3 Do přílohy č. 2 „Specifikace datového úložiště pro elektronický nástroj E-ZAK a 

RSCZ“ se vkládá nový odstavec, který zní:   

 

 Po uhrazení mimořádného nájemného se kapacita vyhrazeného diskového prostoru 

do 31. 3. 2021 navýší na 52 GB.“ 

 

3 Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze 

změn. 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů, ve kterém jej zveřejní klient. 

3.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Dodatku a že tento Dodatek byl 

sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz toho připojují své elektronické 

podpisy. 

3.4. Tento Dodatek je vyhotoven v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu 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. 
  

QCM, s.r.o. Česká republika – Ministerstvo financí 

 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

……………………………………… 

Ing. David Horký, MBA 

           jednatel 
 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 
 
 

Za finální znění k č.j. MF-12746/2017/9003: 

xxxxxxxxxx 

 

 

 


