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Dodatek č. 8 Smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje 

informačního systému základních registrů 

uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „Dodatek č. 8“) 
 

mezi: 

 

1. Česká republika - Správa základních registrů 

IČO: 72054506 

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

zastoupena: Ing. Michalem Peškem, ředitelem 

 (dále jen „Objednatel“) 
 

 a 

 

 

2. AUTOCONT a.s. 

IČO: 04308697 

se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

zastoupena: 

          zapsaná v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 11012 

bankovní spojení:  6563752/0800 

 (dále jen „Poskytovatel“) 

 (Objednatel a Poskytovatel dále také jen „Smluvní strany“) 

 

 

1. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na změně objemu poskytované služby katalogového listu ISZR12. 

 

2. Změny: 

 

Dosavadní text katalogového listu ISZR12 se vypouští a nahrazuje tímto textem: 
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Katalogový list Služby 

Identifikace (ID) ISZR12 

Název Služby Optimalizace parametrů poskytovaných služeb Systému 

Popis Služby Realizace změn a drobných úprav na základě objednávky Objednatele. 
Název činnosti Optimalizace parametrů poskytovaných služeb Systému  

Definice činnosti 
Popis činnosti Realizace změn a drobných úprav na základě změnového řízení 
Parametry činnosti 
Rozsah poskytování 
Služby 

8x5 

Odezva 90 minut na požadavky v Service Desku 

Obnovení Služby Není relevantní 
Měřící bod Service Desk Objednatele 

Objem poskytované 
Služby 

Max. 270 člověkodnů (MD) za kalendářní rok v rámci paušální měsíční platby. 
Nad rámec objemu zahrnutého v paušální měsíční platbě je Poskytovatel 

povinen poskytnout služby pouze na žádost Objednatele, a to v Objednatelem 

požadovaném rozsahu a za jednotkové ceny uvedené ve Smlouvě. 
Bez objednávky nadlimitních MD nesmí Poskytovatel uplatňovat požadavky na 
úhradu nadlimitních MD. 
Nevyčerpané MD z nároku za předcházející rok se převádějí do roku 
následujícího, kdy musí být vyčerpány, jinak nárok na ně Objednateli zaniká. 

Doplňující informace 

Poznámka Změny jsou prováděny na základě rozhodnutí změnového řízení.  
Platební podmínky Paušální měsíční platba; u MD nezahrnutých v paušální měsíční platbě se platba 

uskutečňuje na základě faktury od Poskytovatele vystavené podle 
Objednatelem odsouhlaseného a podepsaného akceptačního protokolu na 
vykázané činnosti a s cenami služeb dle této Smlouvy. 

Sleva z ceny Podle 6.4. této přílohy 

Způsob dokladování Měsíční Záznam o poskytnutých Službách, potvrzení o provedení činností 
v rámci konkrétního požadavku – akceptační list, záznam v Service Desku 

Objednatele. 

Klíčové součinnosti 
Objednatele 

Odsouhlasení/zamítnutí požadavku na realizaci rozvoje. Umožnění rizikové 
činnosti na testovacím a provozním prostředí Systému pro provedení a 
otestování rozvoje.  
Zajištění součinnosti třetích stran.  

Smluvní strany se dále dohodly, že objem služby ISZR12 bude uplatněn též pro celý rok 2021. 

Zbývající katalogové listy jsou beze změn.  

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy a jejich dodatků nejsou tímto Dodatkem č. 8 

dotčeny. 

3.2. Tento Dodatek č. 8 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý pro jednu Smluvní stranu. 

3.3. Dodatek č. 8 nabývá platnosti jeho podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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3.4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Dodatek č. 8 uzavírá svobodně a vážně, považuje obsah 
Dodatku č. 8 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření Dodatku č. 8 rozhodující. 

 

 

 

Objednatel: 

 

 

V Praze 

Poskytovatel: 

 

 

V Praze 


