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DODATEK Č. 1 SERVISNÍ SMLOUVY 

 

S M L U V N Í  S T R A N Y  

 

Název subjektu: Česká republika,  

 za kterou právně jedná Ing. Pavel Gebauer, ústřední ředitel  
Státní energetické inspekce, organizační složky státu 

se sídlem: Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2 

IČ: 61387584 

DIČ: CZ61387584 

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 19-34826011 

telefon:  +420 224 855 340 

dále jen „objednatel”  

a 

 

Název subjektu: EXCON, a.s., 

za kterou právně jedná Ing. Michael Nečas, člen představenstva 

sídlo:  Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

IČ: 00506729 

DIČ: CZ00506729 

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 88, dne 6. 6. 1990 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

telefon:  

  

dále jen „zhotovitel” 

společně též „smluvní strany“. 

Smluvní strany uzavřely na základě dohody a v souladu s ustanovením §1746 ods. 2 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 1. k Servisní 
smlouvě ze dne 16. 8. 2018 (dále jen „Dodatek“). 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

Článek 5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 5.2 A) se mění takto: 
5.2 Za služby poskytované v níže uvedeném rozsahu bude poskytovatel měsíčně fakturovat 

(všechny ceny jsou uvedeny bez DPH): 

A) Paušální částku ve výši 10.167, - Kč/měsíc, pokrývající  
- službu HELPDESK, 
- poskytování nových verzí aplikace updatovaných či upgradovaných v souvislosti 

se změnami ve webových prohlížečích a s technickým rozvojem aplikace. 
- řešení nestandardních a havarijních stavů (incidentů), tj. závad systému na 

serverové i klientské straně informačního systému,  

- řešení nestandardních a havarijních stavů (incidentů) operačního systému, 
databázového systému a ostatních pro bezchybnou funkčnost informačního 
systému nezbytných softwarových systémů a komponent v míře odpovídající 
administrátorským zásahům do systému, 

- plnění garantované doby odezvy a doby dokončení servisního zásahu, 
- správu, pravidelnou měsíční údržbu a profylaxi systému obsahující kontrolu 

klíčových funkcí informačního systému, operačního systému, databázového 
systému a ostatních pro bezchybnou funkčnost informačního systému 
nezbytných softwarových systémů a komponent, 

       

Paušální částka nepokrývá především 

- následný aplikační support formou konzultací a školení, 
- rozvoj systému formou dalších konfigurací nebo úpravou stávajících 

konfigurací, 
- řešení incidentů, tj. závad systému a havarijních stavů na serverové i klientské 

straně informačního systému zaviněných neautorizovaným zásahem třetí 
osoby. Zásahy provedené objednatelem na základě znění přílohy číslo 4 
zadávacích podmínek nejsou považovány za neautorizované či neoprávněné. Za 
vady a škody způsobené zásahem objednatele odpovídá objednatel. 

- řešení incidentů, tj. závad systému a havarijních stavů na serverové i klientské 
části způsobené chybou v software třetí strany, 

- garance a záruky, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě nebo ve 
smlouvě o dílo 

- náklady spojené se službami poskytovanými jinak než prostřednictvím 
vzdáleného přístupu (zejména náklady na dopravu, viz níže) 

- další výše neuvedené služby. 

 

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
2.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Servisní smlouvy ze dne 16. 8. 2018. Ostatní 

ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají 
beze změny v platnosti. 

2.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel 
a jeden (1) zhotovitel.  
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2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně 
i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis.  

2.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek nebyl uzavřen v tísni, ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

V Praze dne       V Praze dne   

 

 

za objednatele:      za zhotovitele: 

 

 

…………………………      …………………………...   
Ing. Pavel Gebauer      Ing. Michael Nečas 

ústřední ředitel      člen představenstva 


