
Dodatek Č. l
Smlouvy o poskytování služeb Č. SPR-S257/2015-1

(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)

č.j.: NTM-SB/9347/2020
I.

Smluvní strany

I.1. Zhotovitel: ELTES, s.r.o.
Zastoupený: Ing. Martinem Škábou, jednatelem
Sídlo firmy: Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9
Zápis obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C 29630
IČ: 61504513
DIČ: CZ61504513

(dále jen ,,zhotovitel" nebo obecně ,,smluvní strana")

I.2. Objednatel: Národní technické muzeum
Zastoupený: Ing. Marcelou Znamenáčkovou, věd. správcem budov
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
IČ: 00023299
DIČ: CZ00023299

.

(dále jen ,,objednatel" nebo obecně ,,smluvní strana")

uzavírají tento Dodatek č. l Smlouvy o poskytování služeb ze dne 31.8.2015, č. objednatele
257/2015 (dále jen ,,Dodatek" a ,,Smlouva"). Objednatel a zhotovitel se dohodli, v souladu
se zákonnými podmínkami, na prodloužení doby plnění o jeden a půl roku za dodržení platných
jednotkových cen, na změně v ČI. 3. Čas plnění a místo plnění, odst. 3.1. a změně v ČI. 4. Cena,
odst. 4.1.

II.
Předmět Dodatku

II.1.
V ČI. 3. odst. 3.1. se čas plnění mění z původního znění:
3.1. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy po dobu určitou na dobu 5 let od
l. září 2015 do 3 l. prosince 2020. Havarijní servis bude zhotovitel provádět v jakémkoliv čase
podle požadavků objednatele a to nejpozději do 12 hodin od nahlášení požadavku na jeho
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provedení. Ostatní servis a provádění pravidelných kontrol a revizí bude zhotovitel provádět
v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod.

V V V V' VNa nově závazně zneni:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy po dobu určitou 6 let a 10 měsíců,
tj. od l. září 2015 do 30. Června 2022. Havarijní servis bude zhotovitel provádět v jakémkoliv
čase podle požadavků objednatele, a to nejpozději do 12 hodin od nahlášení požadavku na jeho
provedení. Ostatní servis a provádění pravidelných kontrol a revizí bude zhotovitel provádět
v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod.

II.2.
V ČI. 4. Cena se odst. 4.1. mění z původního znění:

4.1. Ceny za služby poskytované dle ČI. 2 smlouvy jsou stanoveny následovně:

Celková cena za provádění revizí a prověřování systému EPS podle ČI. 2.2., a), b) smlouvy pro
roky 2015 až 2020, tzn. 5 pololetních zkoušek a 6 ročních kontrol je 59.046,- KČ bez DPH,
DPH 21% 12.399,66,-KČ, cena včetně DPH 71.445,66,-KČ (slovy: sedmdesátjednatisíc
čtyřistačtyřicetpět korun českých šedesátšest haléřů)

Tato celková cena je složena z těchto dvou dílčích cen :
Cena za jedno pololetní prověření EPS 4.920,-KČ bez DPH
Cena za jednu roční revizi EPS 5.741,-KČ bez DPH

Ostatní ceny :
Cena za jednu ukončenou hodinu práce havarijního servisu 460,-KČ bez DPH
Cena za jednu ukončenou hodinu práce běžného servisu 350,-KČ bez DPH

V V V V' VNa nově závazně zneni:

4.1. Ceny za služby poskytované dle ČI. 2 smlouvy jsou stanoveny následovně:

Celková cena za provádění revizí a prověřování systému EPS podle ČI. 2.2. a), b) Smlouvy
pro roky 2015 až 2022, tzn. 7 pololetních zkoušek a 7 roČních kontrol Činí 74.627,- KČ bez
DPH, DPH ve výši 21 % Činí 15.671,67 KČ, tj. cena včetně DPH Činí 90.298,67 KČ (slovy:
devadesáttisícdvěstědevadesátosm korun českých šedesátsedm haléřů).

Uvedená celková cena je složena z těchto dvou dílčích cen:
Cena za jedno pololetní prověření EPS 4.920,-KČ bez DPH
Cena za jednu roČní revizi EPS 5.741,-KČ bez DPH

Ostatní ceny:
Cena za jednu ukončenou hodinu práce havarijního servisu 460,-KČ bez DPH
Cena za jednu ukončenou hodinu práce běžného servisu 350,-KČ bez DPH
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III.
Povinnosti ke zveřejnění smlouvy dle z.č. 340/2015 Sb.

III.1.
Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tento
Dodatek/Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Tento
Dodatek/Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

III.2.
Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. l z.č. 340/2015 Sb., platí, že nebyl-li
Dodatek/Smlouva, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl
uzavřen, platí, že je zrušen od počátku. Odstavec l se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím
registru smluv uveřejněna pouze část dodatku/smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena
z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního tajemství postupem podle § 5 odst. 6,
provede-li osoba uvedená v § 2 odst. l nebo jiná smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, jíž
bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se
dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že
uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo uveřejní-li osoba uvedená v § 2 odst. l nebo jiná
smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy nebo dotčená metadata prostřednictvím registru
smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí
nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má být neuveřejněná část smlouvy nebo
dotčená metadata poskytnuta podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Jiná
metadata než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena
smlouva, k níž se metadata vztahují; to neplatí pro opravu chyb v psaní nebo v počtech.
Povinnost zveřejnit tento Dodatek/Smlouvu shora popsaným způsobem mají obě smluvní
strany.

III.3.
Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněn
Dodatek/Smlouva, které mají být uveřejněny podle zákona o veřejných zakázkách, je tím
splněna povinnost uveřejnit je podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích,
uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu s tímto zákonem
uveřejněna Smlouva/Dodatku, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z
ní mají být uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo
informace z ní podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako
metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí:
a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být
zveřejněna podle jeho § lOď,
b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž mají
být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a
inovací,
C) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné
prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,
d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být
zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách; povinnost
oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.
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IV.
Povinnosti k GDPR

IV.1.
Smluvní strany konstatují, že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně nutné pro
účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně souhlasí.
Smluvní strany dále potvrzují, že mají písemný souhlas subjektu údajů (osob) s poskytnutím
osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají čestné prohlášení. Poskytnuté osobní
údaje může každá smluvní strana použít výhradně pro plnění účelu této smlouvy (nebo pro
účely řešení následků jejího porušení), případně pro plnění povinností z právních předpisů,
pokud je jí taková povinnost právními předpisy uložena. Osobní údaje je každá ze smluvních
stran povinna uložit a chránit tak, aby nedošlo k jejich zneužití a ztrátě. Každá ze smluvních
stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-li ke změněn osobních údajů,
zavazuje se ta smluvní strana, u které k této změně došlo, o ní neprodleně písemně informovat
druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních údajů je stanovena zvláštními právními
předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu s obecným nařízením GDPR může po druhé
smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených.

V.
Závěrečná ustanovení

V.1.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 3 1.8.2015, č. objednatele 257/2015, nedotčené tímto
Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto
Dodatku včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv
v tísni či za nevýhodných podmínek.

V.2.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí
splněním všech závazků obou stran. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6
z. č. 340/2015 Sb. bude Dodatek účinný nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V.3.
Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, po jeho podpisu obdrží každá smluvní strana
elektronický stejnopis.

V Praze dne ... ... ... ... . (datum v podpisu) V Praze dne ... ... ... ... . (datum v podpisu)

za objednatele za zhotovitele
Ing. Marcela Znamenáčková Ing. Martin Škába

vedoucí správce budov jednatel
(podepsáno elektronicky) (podepsáno elektronicky)
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