
Č.j. MSMT-8343/2021-2 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb „Zajištění 
podpory firewall“ 

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

Smluvní strany 

1. Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Se sídlem:   Karmelitská 529/5, 18 12 Praha 1 

Jednající:   Ing. Václav Jelen, ředitel odboru informatiky a statistiky 

IČ:    00022985 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

2.  CompuNet, s.r.o. 

Se sídlem:   Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5 

Zastoupený:   Ing. Pavlem Pikhartem, jednatelem 

IČO:    27608514 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118594 

 

(dále jen „Poskytovatel“) 
(dále společně označovány jako „smluvní strany“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) 
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1. Účel dodatku 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2019 Smlouvu o poskytování služeb „Zajištění podpory 
firewall“ (dále jen „smlouva“). Účelem tohoto Dodatku je v souladu s vůlí smluvních stran 

prodloužení doby trvání smlouvy z důvodu zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce na 
pořízení zcela nové bezpečnostní infrastruktury a nedostatku času k vyhlášení a včasnému 
ukončení nové veřejné zakázky. V této souvislosti je pak především zapotřebí upravit 
smluvní podmínky týkající se celkové ceny plnění. 

 

2. Změny smluvních ustanovení 
2.1 Smluvní strany se dohodly, že ode dne účinnosti tohoto Dodatku se mění následující 

ustanovení smlouvy: 

2.1.1 V čl. II. odst. 2. smlouvy se ruší stávající tabulka a nahrazuje se níže uvedenou novou 

tabulkou: 

  

POPIS PRODUKT. OZN. POČET 

24x7 Unified Threat Protection COTERM 

coterm 2 

24x7 FortiCare COTERM  

coterm 2 

24x7 FortiCare RNW COTERM (1-5100 Users) 

coterm 1 

 

2.1.2 Do čl. II. odst. 4. smlouvy se doplňuje písm. ch) v následujícím znění: 

„24x7 Unified Threat Protection zahrnuje 24x7 FortiCare plus Application Control, 

IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services.“ 

2.1.3 Č. III. odst. 1. se ruší a nově zní: 

 „Poskytovatel se zavazuje, že bude po dobu trvání smlouvy ve smyslu čl. V. smlouvy 
zajišťovat Objednateli předmět plnění blíže specifikovaný v čl. II., a to včetně veškeré 
nezbytné podpory.“ 

2.1.4 Čl. IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nově zní: 

 „Nejvyšší celková cena za zajištění všech dílčích částí předmětu plnění v příslušném 
počtu kusů (viz tabulka v čl. II. odst. 2 této smlouvy) na dobu trvání smlouvy dle čl. 
V. smlouvy činí 1 870 086,- Kč bez DPH, tedy 2 262 804 Kč včetně DPH. Výše DPH 
činí 392 718 Kč.“ 

2.1.5 Čl. V. odst. 1. smlouvy se ruší a nově zní: 
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 „Tato smlouva se uzavírá s účinností do 17. 1. 2022.“ 

 

3. Závěrečná ustanovení 
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem nijak dotčena. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dne podpisu smluvními stranami. Účinnosti tento Dodatek 
nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znějí pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění 
celého textu Dodatku, vyjma osobních údajů a metadat Dodatku v registru smluv, včetně 
případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku nebo 
metadat Dodatku v registru smluv do 30 dnů od uzavření Dodatku, pak je oprávněn zajistit 
jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku. Zhotovitel 
bere na vědomí, že Dodatek může být uveřejněn též na stránkách Objednatele. 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení a bude podepsán 
elektronicky. 

 

 

V Praze dne …………… 

 

__________________________ 

Za Objednatele 

Ing. Václav Jelen 

Ředitel odboru informatiky a statistiky 

V Praze dne …………… 

 

__________________________ 

Za Poskytovatele 

Ing. Pavel Pikhart 

Jednatel 

 

 
Ing. Pavel 

Pikhart
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