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DODATEK č. 5 
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NÁRODNÍHO DATOVÉHO CENTRA 

evidované u Objednatele pod č. SZR-366/2012 
evidované u Poskytovatele pod č. 98/2012/HM 

uzavřené podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“) 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1. 
 
Správa základních registrů 
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 
zastoupená Ing. Michalem Peškem, ředitelem 
IČO: 72054506 
DIČ: CZ72054506 – není plátcem DPH 
ID DS:  jjqjqih 
bank. spojení: Česká národní banka 
č. účtu: 19 - 5600881/0710 
 
(dále jen „Objednatel“ nebo též „SZR“) 
 

2. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 
se sídlem Praha 3, Žižkov, Na Vápence 915/14, PSČ 130 00 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl A, vložka 76922 
zastoupený Ing. Hanušem Weislem, generálním ředitelem 
IČO: 03630919 
DIČ: CZ03630919 
bank. spojení: Česká spořitelna 
č. účtu: 6303942/0800 
 
(dále jen „Poskytovatel“ nebo též „SPCSS“) 
 

(dále také společně označovány jako „smluvní strany“) 
 

Vzhledem k tomu, že:  
  Došlo k rozdělení odštěpením původního poskytovatele plnění z výše 
specifikované smlouvy, tj. STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, IČO 
000 01 279 (dále jen „STC“), kdy vzniknul nový státní podnik s obchodním 
jménem Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., IČO 036 30 919, 
který byl založen zakládací listinou vydanou Ministerstvem financí České 
republiky dne 3.11.2014 pod č.j. MF-57809/2014/04-22 v souladu s 
rozhodnutím zakladatele ze dne 3.11.2014 pod č.j. MF-57809/2014/04-21 o 
rozdělení STC odštěpením se založením nového státního podniku SPCSS, se 
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smluvní strany dohodly na následujícím: 
 

 
II. ZMĚNY SMLOUVY 

Smluvní strany Smlouvy o poskytování služeb Národního datového centra uzavřené dne      
1. 6. 2012 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“). se podle čl. 15 odst. 15.6 
smlouvy dohodly, že smlouva se mění a doplňuje takto: 
 

1. Označení 2. smluvní strany, tj. Poskytovatele, v části „SMLUVNÍ STRANY“, se mění 
tak, že nově zní: 

 
 

2. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 
se sídlem Praha 3, Žižkov, Na Vápence 915/14, PSČ 130 00 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl A, vložka 76922 
zastoupený Ing. Hanušem Weislem, generálním ředitelem 
IČO: 03630919 
DIČ: CZ03630919 
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu: 6303942/0800 
 
(dále jen „Poskytovatel“ nebo též „SPCSS“) 
 
 

2. Zkratka označení poskytovatele „SPCSS“ pak v celém textu smlouvy a jejích dodatků 
nahrazuje původní zkratku poskytovatele „STC“. 

 

3. Označení zmocněnců pro jednání smluvní, ekonomická, věcná a technická 
Poskytovatele a upřesnění rozsahu jejich jednání se mění tak, že: 

 

V části Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická (mimo podpisu Smlouvy a 
jejích dodatků) se vypouští: 
 
za Objednatele: 
 
Mgr. Adriana Kopecká 
vedoucí odboru kancelář SZR 
tel.: +420 236 031 761 
GSM: +420 734 853 533 
fax: +420 236 031 752 
e-mail: adriana.kopecka@szrcr.cz 

mailto:adriana.kopecka@szrcr.cz
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„za Poskytovatele: 
 
PhDr. Olga Dudková, CSc. 
1. zástupce generálního ředitele a ekonomický ředitel 
tel.: +420 236 031 216 
fax: +420 236 031 401 
e-mail: dudkova.olga@stc.cz“ 
 
a doplňuje se: 
 
Zmocněnec pro jednání smluvní a ekonomická (mimo podpisu Smlouvy a jejích 
dodatků): 
 
za Objednatele 
 
Ing. Roman Czendlik 
vedoucí odboru back office SZR 
tel.: +420 236 031 761 
GSM: +420 734 622 977 
Fax: +420 236 031 752 
e-mail: roman.czendlik@szrcr.cz 
 
„Zmocněnci pro jednání smluvní (vč. podpisu smlouvy a jejích dodatků): 
 
za Poskytovatele: 
 
Ing. Hanuš Weisl 
generální ředitel 
tel.: +420 225 515 737 
e-mail: hanus.weisl@spcss.cz 
 
Zmocněnec pro jednání ekonomická: 
 
za Poskytovatele: 
 
Ing. Jitka Havašová 
ekonomická ředitelka 
Tel.: +420 225 515 737 
e-mail: jitka.havasova@spcss.cz“ 

 

mailto:hanus.weisl@spcss.cz
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Dále se v části Zmocněnci pro jednání věcná a technická Poskytovatele 
vypouští: 
 
Ing. Aleš Lauer 
ředitel úseku ICT 
tel.: +420 236 031 377 
fax: +420 236 031 401 
e-mail: lauer.ales@stc.cz 
 
Ing. Jiří Tměj 
vedoucí NDC 
tel.: +420 236 031 387 
fax: +420 236 031 401 
 
a nahrazuje se: 

 
Ing. Bohumil Lisec 
projektový specialista 
tel.: +420 225 515 847 
e-mail: bohumil.lisec@spcss.cz 

 

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy vč. dodatků a příloh se nemění. 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) výtiscích s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po 2 (dvou) výtiscích. 

 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními 

stranami. 
 
 
V Praze dne _____________ 
 

V Praze dne ______________ 

Správa základních registrů 
 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, 
s. p. 

 
 
 
 

___________________________ 
Ing. Michal Pešek 

ředitel 

 
 
 
 

_____________________________ 
Ing. Hanuš Weisl 
generální ředitel 
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