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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí, implementaci a servisní podpoře 
personálního a mzdového informačního systému, uzavřené dne 27.6.2019 

1. Smluvní strany

Objednatel: 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  
se sídlem: Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 00 
zastoupená: xxxxx, rektorem 
IČO: 60461373, DIČ: CZ60461373 
Bankovní spojení: xxxxx
č. účtu: xxxxx, IBAN: xxxxx, SWIFT: xxxxx
(dále jen „Objednatel“) 

Zhotovitel: 
OKsystem a.s. 
se sídlem: Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4 - Nusle  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20326 
jejímž jménem jedná xxxxx, místopředseda představenstva 
Bankovní spojení: xxxxx 
Číslo účtu vedeného u správce daně: xxxxx
IČO: 27373665 
DIČ: CZ27373665 
(dále jen „Zhotovitel“ či „Dodavatel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen 
„Smluvní strana“). 

Smluvní strany spolu dne 27. 6. 2019 uzavřely smlouvu o poskytnutí, implementaci a servisní podpoře 
personálního a mzdového informačního systému (dále jen „Hlavní smlouva“), k této Hlavní smlouvě 
spolu Smluvní strany v souladu s článkem 19., odst. 19.1 Hlavní smlouvy uzavírají tento dodatek č. 3 
(dále jen „Dodatek“). 

Změna  je  provedena  při  splnění  podmínek  ust.  §  222  odst.  4  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
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2. Předmět dodatku
2.1  Na základě dodatečného požadavku Objednatele na implementaci sandwich views (sendvičové 
databázové pohledy), tak jak je specifikováno v příloze č. 1 tohoto Dodatku, a s tím související 
poskytování servisní podpory, v rozsahu a délce dle přílohy č. 2 tohoto Dodatku, se Smluvní strany 
dohodly na následujících změnách Hlavní smlouvy: 

2.2 Příloha č. 1 Hlavní Smlouvy – Cenová tabulka včetně rozpisu licencí dle nabídky Zhotovitele, 
se mění následujícím způsobem: 

Přidává se: 

Řádek 8a – implementace sandwich views, celková cena bez DPH 165.600,00 Kč 
Řádek 8b – servisní podpora sandwich views po dobu 4 let, celková cena bez DPH 75.600,00 Kč 

2.3 Přílohami tohoto Dodatku jsou: 
Příloha č. 1 - Rozsah a cena poskytovaných služeb v rámci implementace sandwich views 
Příloha č. 2 - Rozsah a cena služeb servisní podpory sandwich views 
Příloha č. 3 - Příloha I Hlavní Smlouvy – Cenová tabulka včetně rozpisu licencí dle nabídky Zhotovitele 
upravená s ohledem na změny provedené tímto Dodatkem.  

Upravené přílohy nahrazují původní přílohy Hlavní smlouvy.  

3. Závěrečná ujednání
3.1 Ostatní ustanovení Hlavní smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají 
nezměněna a v platnosti. 

3.2  Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění. 

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na znamení 
toho, že obsah Dodatku odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, ho podepsaly. 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Rozsah a cena poskytovaných služeb v rámci implementace sandwich views 
Příloha č. 2 - Rozsah a cena služeb servisní podpory sandwich views 
Příloha č. 3 - Příloha I Hlavní Smlouvy – Cenová tabulka včetně rozpisu licencí dle nabídky 
Zhotovitele 

V Praze dne 29.1.2021 V Praze dne 25.1.2021 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
............................................................................ ......................................................... 
xxxxx
rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 

xxxxx, místopředseda 
představenstva 
OKsystem a. s. 
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Příloha č. 1 Dodatku  

Rozsah a cena poskytovaných služeb v rámci implementace sandwich views 

Implementační služby Cena bez DPH 

Analytické a vývojové práce, projektové řízení 
Analýza a vývoj datového rozhraní: 
- analýza požadaků,
- analýza sestavení dabázových pohledů,
Realizace datového rozhraní:
- vývoj,
- testování,
- nasazení testovacím a ostrém prostředí

165 600 Kč 
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Příloha č. 2 Dodatku 

Rozsah a cena služeb servisní podpory sandwich views 

1. Výklad pojmů
Dílčí omezení provozu
Takové omezení, které brání běžnému přístupu k databázovým pohledům.
Méně závažná funkční porucha
Dílčí omezení přístupu k datům obsažených v databázových pohledech.
Požadavek na službu
Požadavek, který si vyžádá práci zaměstnance Dodavatele.
Požadavek na úpravu funkce
Požadavek, který si vyžádá práci programátora společnosti Dodavatele.
Chyba způsobená Objednatelem
Vada, která byla způsobena neodborným zásahem Objednatele.

2. Podmínky pro poskytování podpory programového vybavení OKbase

Pro řádné poskytování údržby a podpory programového vybavení OKbase ze strany Dodavatele musí 
být splněny základní podmínky: 

1. Řádně zaplacené služby servisní podpory na aktuální období dle odst. 6 Cena podpory.
2. Objednatel bude spravovat programové vybavení OKbase v souladu s předanou dokumentací.
3. Objednatel zabezpečí vzdálený přístup k programovému vybavení OKbase, v případě potřeby

i mimo běžnou pracovní dobu Objednatele, vždy pro konkrétní případ na žádost Dodavatele.
4. Objednatel poskytne Dodavateli na své náklady potřebnou podporu při poskytování služeb,

zejména součinnost svých vedoucích zaměstnanců.
5. Objednatel zajistí pracovníkům Dodavatele pracoviště pro řádné poskytnutí služeb, pokud

bude poskytování služeb probíhat v prostorách Objednatele.
6. O veškerých činnostech, které budou Dodavatelem prováděny na HW a SW vybavení počítačů

a které mohou ovlivnit funkčnost programového vybavení OKbase, bude Dodavatel předem
informován.

3. Rozsah poskytované podpory
Dodavatel se zavazuje v rámci poskytování služeb servisní podpory k vytvořeným a zpřístupněným 
databázovým pohledům k zajišťování údržby obsahu databázových pohledů z pohledu datového 
modelu OKbase a odstraňování ohlášených vad a/nebo chyb způsobených systémem OKbase a to vždy 
bez zbytečného odkladu. Nahlášení vad či chyb provede Objednatel prostřednictvím služby Hotline 
Dodavatele.

3.1 Hotline 
Služba  hotline  pro  podporu  provozu  OKbase  je  poskytována Objednateli prostřednictvím emailové 
adresy  xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx. V  naléhavých  případech  je  hotline  poskytována  v  pracovní  dny                                          
v době od 8.00 do 16.00 hodin také na telefonním čísle xxxxx. 
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3.2 Prošetření a náprava ohlášených vad (chyb) 
Objednatel systému bude komunikovat při hlášení chyb prostřednictvím tzv. oprávněných osob. 
Hlášení chyb a požadavků na služby nebo úpravy SW bude Objednatel předávat dle stanovených 
pravidel prostřednictvím elektronické pošty na adresu xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx. 

Hlášení chyby je platné pouze v případě, že bylo provedeno předepsaným způsobem oprávněnou 
osobou. Pro tuto zakázku se počítá s max. 4 oprávněnými osobami ze strany Objednatele. Objednatel 
může kdykoliv změnit oprávněné osoby, přičemž takovou změnu musí Dodavateli písemně oznámit. 

Seznam oprávněných osob: 
Oprávněná osoba Telefon E-mail
xxxxx xxxxx xxxxx 
xxxxx xxxxx xxxxx 
xxxxx xxxxx xxxxx 
xxxxx xxxxx xxxxx 

4. Postup pro hlášení chyb
4.1. Oprávněná osoba nahlásí chybu prostřednictvím elektronické pošty, který odešle na e-

mailovou adresu xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx. 
4.2. Dodavatel potvrdí přijetí požadavku emailem nejpozději následující den. 
4.3. Dodavatel zahájí řešení nahlášených chyb v rozsahu dílčího omezení provozu a méně závažné 

funkční poruchy budou odstraněny v objektivně technologicky možném termínu 
odsouhlaseném oběma smluvními stranami za podmínek Smlouvy.  

4.4. Dodavatel po vyřešení chyby podá e-mailem zprávu oprávněné osobě Objednatele, která 
chybu nahlásila. V odůvodněných případech se nápravou chyby rozumí na přechodnou dobu, 
do doby odstranění chyb, i návod k jejímu obejití. 

4.5. Chyby způsobené zásahem Objednatele se Dodavatel zavazuje prošetřit, navrhnout 
na základě své odborné zkušenosti nejvhodnější technické opatření vedoucí k minimalizaci 
dopadu chyby a provést na základě písemného souhlasu Dodavatele odsouhlasené nápravné 
opatření. Služby Dodavatele budou v tomto případě fakturovány na základě reálně vykázané 
pracnosti dle hodinové sazby uvedené v příloze I Hlavní smlouvy. 

4.6. V případě osobní návštěvy při řešení chyby pracovník Dodavatele předloží oprávněné osobě 
Objednatele k podpisu protokol o provedené práci, který bude mimo jiné obsahovat popis 
vykonaných prací, a identifikaci příčiny provozní poruchy ve smyslu rozlišení vady 
programového vybavení OKbase a vady způsobené Objednatele a/nebo Třetími stranami či 
jinou osobou na straně Objednatele. V případě zásahu/osobní návštěvy v sídle Objednatele 
bude účtováno cestovné. 

5. Cena služeb servisní podpory
Podpora Cena bez DPH 
Služby servisní podpory databázových pohledů 75 600 Kč 

5.1. Služby servisní podpory budou poskytovány po dobu 4 let ode dne předání systému 
Objednateli. 
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Příloha č. 3 Dodatku 

Příloha I Hlavní smlouvy  

Příloha I – Cenová tabulka včetně rozpisu licencí dle nabídky Zhotovitele 
 

Cenová tabulka 
k veřejné zakázce „Personální a mzdový informační systém – OPAKOVÁNÍ 

II.“ 

1. Identifikace dodavatele 
Jméno / obchodní firma: OKSystem a.s. 
Místo podnikání / sídlo: Na Pankráci 125, 140 21, Praha 4 
IČO: 27373665 

 
V příloze této cenové tabulky je rozpis licencí PIS a software třetích stran potřebných pro provozní 
i testovací prostředí s uvedením názvu, typu licence (např. multilicence, na Dodavatele apod.). 
Předpokládané počty Dodavatelů jsou uvedeny v příloze B smlouvy.  

 

Řádek Položka Cena bez DPH 
1a Nabídková cena licence PIS I. Etapa I. – Etapa V.                                      580.000,00 Kč 
1b Nabídková cena licence PIS II. Etapa VI. – Etapa VII.                                      0,00 Kč 
1c Nabídková cena licence softwaru třetích stran              0,00 Kč 
1 Celkem cena licencí 

(součet řádků 1a a 1b a 1c)  580.000,00 Kč 

2a I. Fáze Nabídková cena za realizaci Etapa I.                       485.048,00 Kč 
2b I. Fáze Nabídková cena za realizaci Etapa II.                      26.335,00 Kč 
2c I. Fáze Nabídková cena za realizaci Etapa III.                     1.001.492,00 Kč 
2d I. Fáze Nabídková cena za realizaci Etapa IV.                     336.650,00 Kč 
2e I. Fáze Nabídková cena za realizaci Etapa V.                      297.116,00 Kč 
2f II. Fáze Nabídková cena za realizaci Etapa VI.                    392.011,00 Kč 
2g II. Fáze Nabídková cena za realizaci Etapa VII.                   183.511,00 Kč 
3a Nabídková cena I. Fáze Etapa I. až Etapa V. 2.146.641,00 Kč  
3b Nabídková cena II. Fáze Etapa VI. až VII.  572.522,00 Kč 
4 Pořizovací cena PIS 

(součet řádků 1 + 3a + 3b) 3.302.163,00 Kč 

5a Nabídková cena roční servisní podpory 
Omezení: hodnota nesmí překročit 15 % Pořizovací ceny PIS v řádku 4,  
tj.   495 324,45 Kč bez DPH. 

525.000,00 Kč 

5 Celkem cena servisní podpory na 4 roky 
(řádek 5a x 4) 2.100.000,00 Kč 

6 Nabídková cena vyžádaných služeb popsaných v čl. 4 zadávací dokumentace 
v rozsahu max. 1 200 hodin do 31. 12. 2022 (Zadavatel nemusí tento rozsah 
hodin vyčerpat).  
Hodinová sazba 600,00 Kč bez DPH. 
Ve sloupci „Cena bez DPH“ je uvedena cena dle vzorce: 
Hodinová sazba x 1 200 hodin 

720.000,00 Kč 

7 CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA veřejné zakázky 
(součet řádků 4 + 5 + 6) 
Omezení: celková hodnota nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné 
zakázky, tj.  5 900 000 Kč bez DPH 

6.122.163,00 Kč 

8a Implementace sandwich views 165.600,00 Kč 
8b Servisní podpora sandwich views po dobu 4 let 75.600,00 Kč 




