
 

 

 

 

 

 

DODATEK Č. 1 

k Prováděcí smlouvě č. 2 na Provozní služby  

(evidovaná u Objednatele pod č. 9006/110/2019,  

evidovaná u Dodavatele pod č. 92/2019/UODS-02, č. j. SPCSS-04904/2019) 

uzavřené dne 6. 12. 2019 (dle Rámcové smlouvy na poskytování infrastruktury a souvisejících 

služeb evid. u Dodavatele pod č. 92/2019/UODS, č. j. SPCSS-04798/2019  

a u Objednatele pod č. 9006/091/2019 (dále jen „Rámcová smlouva“) 

(to vše dále jen „Prováděcí smlouva“) 

 

evidovaný u Objednatele pod č. 9006/093/2020,  

evidovaný u Dodavatele pod č. 92/2019/UODS-02_Dodatek č. 1, č. j. SPCSS-08188/2020 

(to vše dále jen „Dodatek“) 

 

Česká republika – Ministerstvo financí 

se sídlem:  Letenská 15, 118 10 Praha 

za níž jedná: xxxxxxxxxx  

IČO:  00006947 

DIČ:  CZ00006947 

ID datové schránky:  xzeaauv 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 

číslo účtu:  xxxxxxxxxx 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 

se sídlem:  Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922 

zastoupený: xxxxxxxxxx 

IČO:  03630919 

DIČ:  CZ03630919 

ID datové schránky:  ag5uunk 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 

číslo účtu:  xxxxxxxxxx  

(dále jen „Dodavatel“) 

 

(Objednatel a Dodavatel dále též jen samostatně jako „Smluvní strana“ nebo společně jen 

„Smluvní strany“) 

 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Dne 6. 12. 2019 byla mezi Smluvními stranami uzavřena výše uvedená Prováděcí smlouva; 

(B) Smluvní strany se dohodly, že chtějí zúžit předmět plnění definovaný v Prováděcí smlouvě,  

a z toho důvodu je zapotřebí učinit nezbytné změny Prováděcí smlouvy; 

 

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY TAKTO: 

Číslo Smlouvy MF 

19/906/0063/05 
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I. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Na základě čl. XVII odst. 17.11 Rámcové smlouvy se Smluvní strany dohodly, že v oddílu 

s názvem „Název informačního systému IS AISG Správní část“ se u provozní služby s názvem 

„Bezpečné propojení a připojení k Internetu a CMS2“ u provozní služby s názvem „Doplňkové 

služby PostgreSQL“ mění výše měsíční ceny. V důsledku toho přistoupily Smluvní strany ke 

změnám výše cen u těchto provozních služeb a nahrazují je cenami v následující výši: 

Název provozní služby 
Cena za 1 měsíc 

v Kč bez DPH 
DPH v Kč 

Cena za 1 
měsíc 

v Kč včetně 

DPH 

Bezpečné propojení a 
připojení k Internetu a CMS2 

38 520,00 8 089,20 46 609,20 

Doplňkové služby 

PostgreSQL 
26 444,00 5 553,24 31 907,24 

 

1.2 Současně se Smluvní strany dohodly, že v oddílu s názvem „Název informačního systému IS 

AISG Správní část“ se ruší část s názvem „Specifické podmínky Provozích služeb“ a nahrazuje 

se v plném rozsahu následujícím zněním: 

Specifické podmínky Provozních služeb 

Provozní služby Bezpečné propojení a připojení k Internetu a CMS2:  

 Sdílený aplikační firewall a loadbalancer; 

 5 VPN účtů; 

 propojení na ADFS (autentizace rezortních uživatelů). 

Provozní služby Provozní dohled: 

 34 konfiguračních jednotek. 

Provozní služby Bezpečnostní dohled: 

 Bezpečnostní monitoring - 200 EPS; 

 2 dohledované instance databází - produkční prostředí. 

Provozní služby Doplňkové služby PostgreSQL: 

 2 produkční instance databáze - externí L3 podpora v režimu 7x24, response 60 minut, 
resolution goal 48 hodin; 

 1 000 GB databází pro zálohování v on-line režimu (průměrná hodnota s uvážením 

plánovaného nárůstu během 60 měsíců) - SW Repostor pro online zálohování 
PostgreSQL do TSM pro všechna prostředí. 

Provozní služby Řízení provozu: 

 Service Delivery Manager (manažer dodávek služeb); 

 IT Analytik/IT Architekt;  

 Manažer kybernetické bezpečnosti; 

 Správce licencí. 

 

1.3 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že znění Prováděcí smlouvy ve znění tohoto 

Dodatku je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1. 
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II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje, že Dodatek zveřejní v registru smluv. 

2.2 Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze 

změn. 

2.3 Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými 

podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy: 

Příloha č. 1 – Prováděcí smlouva č. 2 na Provozní služby ve znění Dodatku č. 1 

2.5 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Dodatku a že tento Dodatek byl sepsán 

dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na 

důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

Za Objednatele: 
 

 
Za Dodavatele: 
 

V Praze dne 
dle 
elektronického 
podpisu 

 V Praze dne 
dle 
elektronického 
podpisu 

 

 

 

  

 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

Česká republika – Ministerstvo financí 

 
 
 
 
 

Za finální znění k Č.j. MF-11424/2019/7002: 

xxxxxxxxxx 
 
 

 xxxxxxxxxx 

         xxxxxxxxxx 
Státní pokladna Centrum sdílených 

služeb, s. p. 
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Prováděcí smlouva č. 2 na Provozní služby 
 

evid. u Dodavatele pod č. 92/2019/UODS-02,  
č. j. SPCSS-04904/2019 

a u Objednatele pod č. 9006/110/2019 

dle Rámcové smlouvy na poskytování infrastruktury a souvisejících služeb 

(evid. u Dodavatele pod č. 92/2019/UODS, č. j. SPCSS-04798/2019  

a u Objednatele pod č. 9006/091/2019) ve znění Dodatku č. 1. 
 

Identifikační údaje Objednatele Identifikační údaje Dodavatele 

Česká republika – Ministerstvo financí  

se sídlem:  Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 

za níž jedná:  xxxxxxxxxx 

IČO:  00006947 

DIČ:  CZ00006947 

Bank. spojení:  xxxxxxxxxx 

číslo účtu:  xxxxxxxxxx 

ID DS:   xzeaauv 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, 

s. p. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze pod sp.zn. A 76922, 

se sídlem:  Na Vápence 915/14,  

 Žižkov, 130 00 Praha 3 

zastoupený:  xxxxxxxxxx 

IČO: 036 30 919 

DIČ: CZ03630919 

Bank. spojení: xxxxxxxxxx 

číslo účtu:  xxxxxxxxxx  

IBAN: xxxxxxxxxx 

ID DS: ag5uunk 

Termín účinnosti Prováděcí smlouvy 

Zveřejněním v registru 

smluv, postupem dle 
Rámcové smlouvy 

Termín ukončení poskytování Provozních služeb, tj. termín 
ukončení Prováděcí smlouvy na Provozní služby 

60 měsíců od účinnosti 
Prováděcí smlouvy 

Podrobná specifikace Provozních služeb 

Název informačního systému IS APAO 

Termín zahájení poskytování Provozních služeb 

IS APAO 
Od účinnosti Prováděcí smlouvy 

Název provozní služby 
Cena za 1 měsíc 

v Kč bez DPH 
DPH v Kč 

Cena za 1 měsíc 

v Kč včetně DPH 

Bezpečné propojení a připojení k 
Internetu a CMS2 

164 302,00 34 503,42 198 805,42 

Bezpečnostní dohled  57 767,00 12 131,07 69 898,07 

Řízení provozu  43 000,00 9 030,00 52 030,00 

Specifické podmínky Provozních služeb 
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Provozní služby Bezpečné propojení a připojení k Internetu a CMS2: 

 1 Gbps - připojení řešení z datových center SPCSS do Internetu; 

 2 Gbps - připojení řešení z datových center SPCSS do GOVBONE a CMS2; 

 Firewall a IPS;  

 Sdílený aplikační firewall a loadbalancer; 

 5 VPN účtů.  

Provozní služby Bezpečnostní dohled: 

 Bezpečnostní monitoring - 52 EPS; 

 2 dohledované instance databází v produkčním prostředí. 

Provozní služby Řízení provozu:  

 Service Delivery Manager (manažer dodávek služeb); 

 IT Analytik/IT Architekt; 

 Manažer kybernetické bezpečnosti; 

 Správce licencí. 

Název informačního systému IS AISG Dozorová část 

Termín zahájení poskytování Provozních služeb 

IS AISG Dozorová část 
17. 5. 2020 

Název provozní služby 
Cena za 1 měsíc 

v Kč bez DPH 
DPH v Kč 

Cena za 1 měsíc 

v Kč včetně DPH 

Bezpečné propojení a připojení 

k Internetu a CMS2 
134 968,00 28 343,28 163 311,28 

Provozní dohled 28 648,00 6 016,08 34 664,08 

Bezpečnostní dohled 80 969,00 17 003,49 97 972,49 

Řízení provozu 40 725,00 8 552,25 49 277,25 

Doplňkové služby PostgreSQL 105 306,00 22 114,26 127 420,26 

Specifické podmínky Provozních služeb 

Provozní služby Bezpečné propojení a připojení k Internetu a CMS2: 

 1 Gbps - připojení řešení z datových center SPCSS do Internetu; 

 1 Gbps - připojení řešení z datových center SPCSS do GOVBONE a CMS2; 

 Firewall a IPS; 

 Sdílený aplikační firewall a loadbalancer; 

 5 VPN účtů. 

Provozní služby Provozní dohled:  
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 44 konfiguračních jednotek.  

Provozní služby Bezpečnostní dohled: 

 Bezpečnostní monitoring - 200 EPS; 

 2 dohledované instance databází - produkční prostředí. 

Provozní služby Doplňkové služby PostgreSQL: 

 2 produkční instance databáze - externí L3 podpora v režimu 7x24, response 60 minut, 
resolution goal 48 hodin; 

 11 000 GB databází (průměrná hodnota s uvážením plánovaného nárůstu během 60 
měsíců) pro zálohování v on-line režimu - SW Repostor pro online zálohování PostgreSQL 
do TSM pro všechna prostředí. 

Provozní služby Řízení provozu:  

 Service Delivery Manager (manažer dodávek služeb); 

 IT Analytik/IT Architekt;  

 Manažer kybernetické bezpečnosti; 

 Správce licencí. 

Název informačního systému IS AISG Správní část 

Termín zahájení poskytování Provozních služeb 
IS AISG Správní část 

17. 8. 2020 

Název provozní služby 
Cena za 1 měsíc 

v Kč bez DPH 
DPH v Kč 

Cena za 1 měsíc 

v Kč včetně DPH 

Bezpečné propojení a připojení 
k Internetu a CMS2 

38 520,00 8 089,20 46 609,20 

Provozní dohled 22 137,00 4 648,77 26 785,77 

Bezpečnostní dohled 80 969,00 17 003,49 97 972,49 

Řízení provozu 40 725,00 8 552,25 49 277,25 

Doplňkové služby PostgreSQL 26 444,00 5 553,24 31 907,24 

Specifické podmínky Provozních služeb 

Provozní služby Bezpečné propojení a připojení k Internetu a CMS2:  

 Sdílený aplikační firewall a loadbalancer; 

 5 VPN účtů; 

 propojení na ADFS (autentizace rezortních uživatelů). 

Provozní služby Provozní dohled: 

 34 konfiguračních jednotek. 

Provozní služby Bezpečnostní dohled: 

 Bezpečnostní monitoring - 200 EPS; 

 2 dohledované instance databází - produkční prostředí. 

Provozní služby Doplňkové služby PostgreSQL: 

 2 produkční instance databáze - externí L3 podpora v režimu 7x24, response 60 minut, 

resolution goal 48 hodin; 

 1 000 GB databází pro zálohování v on-line režimu (průměrná hodnota s uvážením 
plánovaného nárůstu během 60 měsíců) - SW Repostor pro online zálohování PostgreSQL 
do TSM pro všechna prostředí. 

Provozní služby Řízení provozu: 

 Service Delivery Manager (manažer dodávek služeb); 

 IT Analytik/IT Architekt;  
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 Manažer kybernetické bezpečnosti; 

 Správce licencí. 

Schvalovací doložka 

Jméno a příjmení Organizace Podpis Datum 

xxxxxxxxxx Dodavatel  dle elektronického podpisu 

xxxxxxxxxx Objednatel  dle elektronického podpisu 

 

 

Za finální znění č.j. MF-11424/2019/7002-37 xxxxxxxxxx 

 

 


