
Dodatek č. 6 Smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje

informačního systému základních registrů

uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,Dodatek č. 6")

mezi:

1. Česká republika - Správa základních registrů
IČO: 72054506

se sídlem: Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
zastoupena: Ing. Michalem Peškem, ředitelem

(dále jen ,,Objednatel")

a

2.
IČO:

se sídlem:

zastoupena:
zapsaná v OR:

bankovní spojení:

AUTOCONT a.s.
04308697
HornopolnI 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 11012
6563752/0800

(dále je n ,,Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále také jen ,,Smluvní strany")

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍch změnách smlouvy o poskytování služeb podpory a
rozvoje informačního systému základních registrů uzavřené Smluvními stranami dne 29. 01.2016
ve znění jejího dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, (dále jen ,,Smlouva"). Předmětem tohoto dodatku
č. 6 je změna ceny v souladu s článkem 5. 18. 5 Smlouvy, vyvolaná změnou středního devizového
kurzu měny, v níž má být Vendorovi placena Aktuálni cena maintenance o vÍce jak 3%.

Smluvnístrany se dohodly na fixaci kurzů do 31. 12. 2021, kterou ve své režii a na své náklady zajistí
Poskytovatel takto: 1USD = 22,50 KČ a 1EUR = 26,90 KČ

2. Změny:

A) Dosavadní text článku 5 Cena Služeb a platební podmínky bod 5.1.1 Paušální měsIčnI cena za
Průběžně poskytované Služby se vypouští a nahrazuje textem:
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5.1.1 Paušálni měsíční cena za Průběžně poskytované Služby:

6 Služba Cena za kalendářní měsíc

Cena bez V Cena s DPH v
ID Nazev Služby DPH v KČ DPH v Kc KČ
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Celková paušální cena výše uvedených Služeb 'a 3 975 195,07 834 790,96 4 809 986,03
kalendářní měsíc

Poznámka: Pro položky označené *) poskytuje Poskytovatel Objednateli obchodní slevu ve výši 100%.

Celková paušální cena výše uvedených Služeb za kalendářní měsíc bude Objednatelem placena
měsíčně za každý kalendářní měsíc poskytování Průběžně poskytovaných Služeb za podmínek
uvedených v tomto Článku 5 dále jen ,,Celková měsIční paušální cena"). Čerpání ČIověkodnů v rámci
Služeb ID ISZR08 a ISZR12 se řídI při objednávání přiměřeně postupem popsaným v Článku 6 a při
akceptaci postupem v Článku 7.3 Smlouvy.

B) Dosavadní text Přílohy Č. 7 se vypouští a nahrazuje textem Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 6.

3. Závěrečná ustanoveni

3.1. Ostatní práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy a jejich dodatků nejsou tímto Dodatkem č. 6
dotčeny.

3.2. Tento Dodatek č. 6 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý pro jednu Smluvní stranu.

3.3. Dodatek č. 6 nabývá platnosti jeho podpisem 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 registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Nedílnou součást Dodatku č. 6 tvoří nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha Č. 1 Příloha č. 7 Přehled maintenance
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3.5. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Dodatek č. 6 uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah Dodatku č. 6 za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro
uzavření Dodatku č. 6 rozhodujÍcÍ.

Objednatel: Poskytovatel:

V Praze, dne 29. září 2020 V Praze, dne 29. záři 2020
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Příloha č. 1 Dodatku Č.6 - Příloha č. 7 Přehled maintenance

Přehled maintenance

Přehled maintenance pro ID Služby ISZR05 - Maintenance SW:

podíl ceny
Podíl ceny .

maintenancemaintenance
V . na měsIčnIna mesičnÍ Měna, ve

Název SW dle Přílohy Č. 5 l paušalní cene . Střední devizový kurzDoba trvaní Datum porlzen| pausalni které došlo W
. . V iszr05 vyjádřený vyhlášený čnb ke dnipoložka ID Služby ISZR05 maintenance maintenance cene ISZR05 k porlzenlv CZK, resp. cena pořÍzeni maintenance

vyjadrený . maintenance
maintenance pro

v procentech
Objednatele v

(%)
CZK

Oracle
1.1.2020 - 1.1.2020

31.12.2020

VMware

-áž Podíl ceny v CZK,

Ostatní SW dle Přílohyč. 5 l Podíl ceny resp. cena
,

' á v procentech maintenance pro
ostatní položky ID Služby ISZR05 , (%) Objednatele v

CZK
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Příloha č. 1Dodatku Č.6 - Příloha č. 7 Přehled maintenance

Ostatní SW dle přílohy č. 5
Smlouvy

NEUPLATNÍ · NEUPLATNÍ .
NEUPLATNI SE NEUPLATNI SE

SE SE

Přehled maintenance pro ID Služby ISZR06 - Servis HW:

Stránka 2 z 3



"lá

Příloha č. 1Dodatku Č.6 - Příloha č. 7 Přehled maintenance

Podíl ceny Podíl ceny
Název HW dle Přílohy č. 5 l maintenance maintenance

na měsIČnI na měsIčnI Měna, ve . . .
W . . V Střed ni devizovy kurzDoba trvaní Datum porlzen| pausalni cene pausa|nl cene kteře došlo

. . .. W vyhlaseny ČNB ke dnimaintenance maintenance ISZR06 ISZR06 vyjadrený k porlzen|
položka ID Služby ISZR06 vyjádřený v czk, resp. cena maintenance por|zenl maintenance

v procentech maintenance pro
(%) Objednatele v CZK

1.1.2020 -Oracle 31.12.20210 1.1.2020

. 1.1.2020-Cisco 1.1.202031.12.2020

F5 17.7.2019 -16.7.2020 17.7.2019

HSM 14.12.2019- 13.12.201913.12.2020
Podíl ceny v CZK,Podíl cenyOstatní HW dle Přílohy c. 5 l resp. cena

v procentech .
ostatní položky ID Služby ISZRO6 ,v maintenance pro

("°) Objednatele

Náklady spojené s provedením
souvisejÍcÍch servisních zásahů jsou
zahrnuty v cenách nakupované NEUPLATNÍ " l - NEUPLATNÍ .

V NEUPLATNI SE 0,00°o 0,00 K' SE NEUPLATNI SEMaitenance a v cene služby podle SE
KL ISZR02-01 Proaktivní údržba
Systému - Infrastruktura
zbývajÍcÍ část měsIčni paušální ceny NEUPLATNÍ - l - NEUPLATNÍ .
ISZR06 SE NEUPLATNI SE 0,00°o 0,00 K' SE NEUPLATNI SE
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