
Dodatek č. 7 k Rámcové dohodě o dílo č. 
17/600/0247

 „Rozvoj a technická podpora systémů celního a daňového řízení"

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Generální ředitelství cel
Se sídlem: Budějovická 7, 140 96, Praha 4
IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011

Jednající:
                 
Spojení:

Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 1020011/0710

Adresa pro doručování korespondence: Budějovická 7, 140 96, Praha 4
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Solitea a.s.
Se sídlem: Drobného 49, 602 00 Brno
IČ: 01572377
DIČ: CZ01572377

Zastoupený: Dušanem Bartošem, na základě plné moci ze dne 29. 6. 2020
Spojení:

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 19-5527790267/0100

Adresa pro doručování korespondence: Sokolovská 695/115 b, 186 00 Praha 8

(dále jen „zhotovitel“)
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7072.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnými zápisy v 
obchodním popř. jiném rejstříku. 

Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně 
(případně upozorní na důsledky z toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně 
veškerou škodu, která jí tímto opomenutím vznikla.

Objednatel a zhotovitel též společně jako „smluvní strany“.



I. Předmět dodatku
1.1. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy článek VII. Cena díla odst. 7.2 takto:

7.2  Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zhotovitelem dodané a objednatelem 
převzaté dílo za celou dobu trvání této smlouvy, resp. dobu platnosti této smlouvy, nepřekročí 
částku bez DPH:

77 960 591 Kč,
(slovy: sedmdesátsedm milionů devětsetšedesát tisíc pětsetdevadesátjedna koruna 

česká)
to je s 21 % DPH ve výši

94 332 315 Kč
(slovy: devadesátčtyři miliony třistatřicetdva tisíce třistapatnáct korun českých).

1.2. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy článek VII. Cena díla odst. 7.3 takto:

7.3 Smluvní strany se dohodly, že celková cena plnění dle této smlouvy nepřesáhne v 
jednotlivých obdobích platnosti této smlouvy částku:

Období Částka bez DPH DPH 21% Částka včetně DPH

Od podpisu smlouvy 
do 31.12.2017   3 100 000,00 Kč    651 000,00 Kč   3 751 000,00 Kč

Od 1. 1. 2018 
do 31. 12. 2018 14 057 500,00 Kč 2 952 075,00 Kč 17 009 575,00 Kč
Od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019 13 657 500,00 Kč 2 868 075,00 Kč 16 525 575,00 Kč
Od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020 11 176 250,00 Kč 2 347 012,50 Kč 13 523 262,50 Kč
Od 1. 1. 2021
do 30. 9. 2021 35 969 341,00 Kč 7 553 561,50 Kč 43 522 902,50 Kč

1.3. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy článek IX. Smluvní sankce odst. 9.1 takto:

9.1   V případě prodlení zhotovitele s dokončením dílčího plnění, které je realizováno v rámci 
souboru prací uvedeného v dílčích objednávkách, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní sankce ve výši 141 500,- Kč za každý den prodlení.

1.4. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy článek IX. Smluvní sankce odst. 9.2 takto:

9.2   V případě prodlení zhotovitele s odstraněním oznámené vady ve lhůtě uvedené v odstavci 
5.3. článku V. Převzetí předmětu plnění smlouvy a/nebo s odstraněním oznámené vady, na 
kterou se vztahuje záruční lhůta, ve lhůtě uvedené v odstavci 10.3. článku X. Záruka a 
vlastnické právo této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve 
výši 94 300,- Kč za každý den prodlení.

1.5. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy článek IX. Smluvní sankce odst. 9.5 takto:

9.5 V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených 
v čl. Il. odst.1 písm. b) až c) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 
sankce ve výši 94 300,- Kč za každý prokázaný případ.

1.6. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy článek IX. Smluvní sankce odst. 9.6 takto:



9.6 V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených 
v čl. Il. odst. 2 písm. a) až e) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 
sankce ve výši 94 300,- Kč za každý prokázaný případ.

1.7. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy článek IX. Smluvní sankce odst. 9.7 takto:

9.7 V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených 
v čl. Il. odst. 4 a 5 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve 
výši 94 300,- Kč Kč za každý prokázaný případ.

1.8. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy článek IX. Smluvní sankce odst. 9.8 takto:

9.8   V případě porušení ustanovení dle čl. XIII. odst. 13.1. a 13.2. této smlouvy zhotovitelem je 
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 
188 600,- Kč za každý den prodlení.

1.9. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy článek XIII. Realizační tým, součinnost a 
komunikace smluvních stran, odst. 13.1 takto:

13.1  Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím níže 
uvedených osob - členů realizačního týmu, jimiž prokazoval v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku technickou kvalifikaci:

Systém eDOVOZ

Systém NCTS/ECS/NWKII

Systém EMCS
Projektový manažer:

V případě změny těchto osob je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas 
objednatele. Nová osoba zhotovitele musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci 
stanovené v příloze č. 1 této smlouvy, což je Zhotovitel povinen objednateli doložit 
odpovídajícími dokumenty.



II. Závěrečná ujednání
2.1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy 
bude zveřejněn v registru smluv.

2.3. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

2.4. Tento dodatek je uzavřen ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) 
vyhotovení.

za zhotovitele

V Praze dne:  _______________________

za objednatele

V Praze dne:  _______________________



P l n á m 0 c 

obchodní společnost Solitea, a.s., IČ 015 72 377, se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Bmo, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Bmč, oddíl B, vložka 7072, zastoupená 

členem představenstva Petrem Francem (dále jen ,,zmocnitel“), 

zmocňuje 

(dále jen ,,zm0cněnec“) 

aby Zastupoval zmocnitele v následujícím rozsahu: 

Kpodávání nabídek, žádostí o účast, vyjádření předběžného zájmu, zahájení jednání se zadavatelem a 
všem ostatním úkonům za zmocnitele jako účastníka zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek V platném znění, jakož i k podávání nabídek do veřejných soutěží veřejných 
zadavatelů tímto Zákonem neupravených. 
K sjednávání a uzavírání smluv, jejich dodatků a podepisování obchodních listin za zmocnitele, pokud 
k nim dochází v běžném obchodním styku v rámci předmětu podnikání zmocnitele se zákazníky 
zmocnitele. 
K sjednávání a uzavírání smluv, jejich dodatků a podepisování obchodních listin za zmocnitele, pokud 
knim dochází vběžném obchodním styku vrámci předmětu podnikání zmocnitele se subdodavateli 
zmocnitele. 
Ksjednávání a uzavírání rámcových smluv vč. prováděcích smluv a objednávek, jejich dodatků a 
podepisování obchodních listin za zmocnitele, na dodávky zboží a Služeb od distributorů a výrobců 
zmocnitele. 
K sjednávání a uzavírání smluv o ochraně důvěmých informací (NDA), zejména obchodního tajemství a 
práv duševního vlastnictví zmocnitele - a to s limitem do 3 mil. Kč. 
K vystavování prohlášení, certifikátů, osvědčení a potvrzení ojakosti, vlastnostech, provedení a funkčnosti 
výrobku a služeb zmocnitele. 
Vystavení Čestného prohlášení o kvalifikacích do nabidek na veřejné Zakázky. 

Zmocnitel toto zmocnění uděluje Zmocněnci od podpisu této plné moci na dobu neurčitou. 

Plná moc zanikne odvoláním plné moci zmocnitelem, výpovědí plné moci zmocněncem. Zánikem 
právnické osoby, která je zmocnitelem, zaniká plná moc jen tehdy, nepřecházejí-li práva a závazky této 
právnické osoby najinou osobu. 
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 130763632-48972-200730085951, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup obsahuje viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi

Vystavil: Městská část Praha 9
Pracoviště: Městská část Praha 9
Vystavil: Městská část Praha 9 dne 30.07.2020

130763632-48972-200730085951




