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DODATEK č. 8 
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NÁRODNÍHO DATOVÉHO CENTRA 

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

 
(dále jen „Smlouva“) 

 
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 pod sp. zn. A 76922 
zastoupený Ing. Vladimírem Dzurillou, 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“) 
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I. ZMĚNY SMLOUVY 

Smluvní strany Smlouvy o poskytování služeb Národního datového centra uzavřené dne      
1.6.2012 ve znění pozdějších dodatků se v souladu s ust. čl. 15 odst. 15.6 Smlouvy dohodly, 
že Smlouva se mění a doplňuje takto: 
 

1. V článku 2 odstavci 2.3 Smlouvy se na konec vložené tabulky přidává nový řádek, a to 
s popisem nového katalogového listu s označením SZR/003, který je součástí tohoto 
dodatku. Nový řádek č. 003 zní:  
 

 Označení Katalogového 
listu Název Služby Katalogové číslo 

003 SZR/003 Zajištění služby bezpečného 
mazání HW disků 1/003 

 

2. V článku 3 odstavci 3.2 Smlouvy se na konec vložené tabulky přidává nový řádek, a to 
s popisem a termínem poskytování služby v rámci nového katalogového listu s 
označením SZR/003, který je součástí tohoto dodatku. Nový řádek č. 003 zní:  
 

 
Označení 

Katalogového 
listu 

Název Služby Katalogové 
číslo 

Termín 
zahájení 

poskytování 
Služby 

Termín 
ukončení 

poskytování 
Služby 

003 SZR/003 
Zajištění služby 
bezpečného 
mazání HW disků 

1/003 01.10.2016 na dobu 
neurčitou 

 
3. V článku 4 odstavci 4.2 Smlouvy se na konec vložené tabulky přidává nový řádek, a to 

s označením a popisem nového katalogového listu č. SZR/003, který je součástí tohoto 
dodatku a dále jednotkovou cenou za příslušné položky. Nový řádek č. 003 zní:  

    

ID 
Označení 
Katalog. 

listu 
Název 
Služby 

Jednotlivé 
oblasti 
Služby 

Cena v Kč za jednotlivé oblasti Služby 
bez DPH DPH 21% s DPH 

003 
 
SZR/003 
 

Zajištění služby 
bezpečného mazání 
HW disků 

Cena za poskytování Služby v daném 
období je součinem počtu bezpečně 

smazaných disků dle Protokolu o 
likvidaci za dané období a ceny za 

bezpečné mazání 1 HW disku 
Cena za bezpečné mazání 1 HW disku  
bez DPH DPH 21% s DPH 

400 84 484 
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4. V  příloze č. 1 Smlouvy - Katalogu služeb se v odst. 2 - PŘEHLED KATALOGOVÝCH 
LISTŮ doplňuje vložená tabulka o nový řádek s popisem nového katalogového listu č. 
SZR/003, který je součástí tohoto dodatku. Nový řádek č. 003 zní:  

 

 

5. Příloha č. 1 Smlouvy se doplňuje o Katalogový list SZR/003 - Zajištění služby 
bezpečného mazání HW disků, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Ostatní ustanovení smlouvy vč. dodatků a příloh se nemění. 
 

III. 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 1.10.2016. 
 
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  

 
• Katalogový list SZR/003 

 
 
V Praze dne _____________ 
 

V Praze dne ______________ 

Správa základních registrů 
 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 

 
 
 

___________________________ 
            Ing. Michal Pešek 
                     ředitel 

 
 

 
_____________________________ 

Ing. Vladimír Dzurilla 
generální ředitel 
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