
DODATEKČ.2 

k Scnisní smlouvč o poskytování servisní podpory k zajištěni údržby, změn, 
)>odpory a dalšího rozvoje systému ISROR 

mezi 

Česká republika -Ministerstvo spravedlnosti 
jako nhjednatelem na stnmŊ jedné 

a 

Corpus Solutions a.s. 

jako poskytovatelem na straně druhé 

í 
Ministe rstvo spraved lnosti české republiky 



DODATEK Č.2 

K SERVlSNf SMLOUVĚ O POSKYTOV ÁNÍ SERVlSNÍ PODPORY K ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY, 
ZMĚN. PODPORY A DALŠÍHO ROZVOJE Y 'T.~MU lSROR 

tJ7avterý podle ustanoveni § 1901 zákona č ~9/20 12 Sb., občansk-ý zákoník. 
ve měni pozdějších pfedpis1i 

(,.Dodatek") 

SMLlTVNŤ STRAI\ Y 

( I ) Čes lm rcrublil<a - Ministerstvo spravedlnosti 

se sidlcm na mlrcse Vyšehradská 16, 128 1 O, Praha 2 

I ČO: 

bankovní 
spojeni: 

číslo účtu : 

zastoupena: 

(,.Objcd n:ttel") 

a 

(2) CoqHJs Solutions a.s. 

00025429 

lng. Miroslav Zábranský. náměstek pro ři7cn i sekce ekonomické 

se sfdlem nu adrese Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00, Prahl! 4, spole6nost zapsaná v obchodním 
r~jslřílw vtaJcuétn u Městského soudu v Praze, odd fl R, v lo~ka 5936 

JČU: 

Dle."': 

bankovní spojeni: 

číslo účtu: 

l,."PO'\kytovntcl .. ) 

25764616 

CZ25764616 

Mgr. Pavel Cvešpr, člen před tavenstvu 

{Objednati.!! a Poskytovatel společně .. Strany·· a každý z nich samostntně .. trana") 
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PREAMBULE 

(A) Strany uzavře ly dne 9. prosince 2010 Smlouvu o dílo č. 31/2010-01-SML, j ejímž předmětem 
bylo provedení modernizace Informačního systému pro zpracování agendy Obchodního 
rejstříku v návaznosti na realizované a pl ánované úpravy základních regi strů veřejné správy, 
včetně dodávky hardware a software technologií ("Smlouva o dílo"). Poskytovate l na základě 
Smlouvy o d ílo provedl dílo, jehož výstupem by lo mimo jiné vytvoření modernizované verze 
Informačního systému registru Obchodn ího rejstříku ("ISROR"). 

(B) Spo lečně se Smlouvou o dílo by la mezi Stranami rovněž uzavřena Servisní smlouva 
o poskytován í servisní podpory k zajištění údržby, změn , podpory a dalš ího rozvoje systému 
ISROR ze dne 9. prosince 2010 č. 39/2010-01-SML ("Servisni smlouva"), přičemž znění 

Servisní smlouvy by lo dále upraveno dodatkem č. 1 ze dne JO . dubna 2013. Předmětem Servisní 
smlouvy je zajišťován í údržby, změn, podpory a dalšího rozvoje dodaného systému ISROR na 
dobu do 3 1 . března 201 7. 

(C) Objednatel, j akožto organizačn í s ložka státu, j e správcem a provozovate lem informačního 

systému veřejných rejstříkt't ("ISVR"), který vznikl modernizací a úpravami JSROR, tedy 
ISROR je nedílnou součástí ISYR. Jelikož doba poskytování podpory a údržby Poskytovatelem 
na základě a v souladu se Servjsní smlouvou skonč í ke dni 3 1. března 201 7 a ISROR vzhledem 
ke svému rozsahu, komplexnosti, objemu zpracovávaných dat a vzhledem k vývoj i 
bezpečnostních hrozeb v oblasti kybernetiky musí být udržován a podporován odborníkem 
v dané oblast i tak, aby by l zachováván bezvadný chod IS ROR a tím i ISVR, postupoval 
Objednatel v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
("ZZVZ") a dne 20. prosince 2016 zahájil v otevřeném řízen í zadávací řízení veřejné zakázky 
s názvem ,,Poskytování služeb podpmy a rozvoje ISVR", s ev idenčním číslem zakázky ve 
Věstníku veřejných zakázek č. Z201 6-007229, j ejímž předmětem j e uzavření Smlouvy 
o poskytování s lužeb podpory a rozvoje ISVR s poskytovatelem, j ehož nabídka bude v takovém 
otevřeném řízen í vybrána j ako nej vhodnějš í ("Smlouva o podpoře ISVR"). Smlouva o podpoře 
JSVR časově navazuje na Servisní smlouvu a j ejím úče lem je mimo jiné zaji stit kontinuitu 
údržby a podpory lSVR. 

(D) Součástí Smlouvy o podpoře !SV R je článek 5 (PFevzetí podpory), j ehož účelem j e pro případ, 

že novým poskytovatelem služeb bude osoba odlišná od Poskytovatele, předání znalostí 
novému poskytovate li služeb podpory ISVR a praktické seznámení se takovým poskytovatelem 
s podmínkami poskytování služeb podpory ISVR, přičemž takové praktické seznámení může 
trvat až j eden (1) měsíc po nabytí účinnosti Sml ouvy o podpoře ISVR. V soul adu s článkem 3.1 
Smlouvy o podpoře ISVR je nový poskytovatel, bude-li odlišný od Poskytovatele, povinen 
zahájit poskytování služeb údržby a podpory ISVR až po skončení převzetí podpory. Vzhledem 
k aktuálně pl·edpokládanému datu ukončeni probíhajícího zadávacího řízení a uzavření Smlouvy 
o podpoře ISVR je zřejmé, že nejméně část doby převzetí podpory by plynula až po uplynutí 
doby trvání Servisní smlouvy a ISVR by tak minimálně po část doby převzetí podpory novým 
poskytovatelem nebyl podporován, pokud by nový poskytovatel byl od lišný od Poskytovate le. 

(E) Strany se tudíž s ohledem na výše uvedené, vědomy s i bezpečnostních a jiných rizik spojených 
s absencí podpory ISVR dohodly na uzavření tohoto Dodatku, j ehož účelem je prodloužení 
trvání Servisní smlouvy v režimu cle minimis za splnění podmínek stanovených v § 222 odst . 4 
ZZVZ na dobu nezbytnou k zahájení poskytování služeb podpory na základě Smlouvy 
o podpoře ISVR tak, aby ISROR by l podporován v kvalitě a ve stavu ke dni, k j akému mělo 

dojít k uplynutí doby trvání Servisní smlouvy před uzavi·ením tohoto Dodatku. 
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1. VÝKLAD POJMŮ 

1.1 Pro výklad tohoto Dodatku platí následující pravidla: 

(a) Odkazy na "Články" se vykládají jako odkazy na příslušné články tohoto D odatku. 

(b) Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem v tomto Dodatku mají stejný význam 
jako v těle Servisní smlouvy, není-li dále výslovně uvedeno jinak. 

(c) Odkazy na "dny", jsou odkazy na kalendářní dny. Odkazy na "pracovní dny" 
znamenají odkazy na kterýkoli den, kromě soboty a neděle a dntl, na něž připadá státní 
svátek nebo ostatní svátek podle platných a účinných právních předpisů České 
republiky. 

(d) Pojem "listinný" nebo ,,listinné" znamená dokument tištěný na papíře, seš itý 
způsobem sn ižujícím možnost rozešití a opatřený vlastnoručními podpisy osob 
jednajících zajednotlivé Strany. 

(e) V případě rozporu mezi textem těla tohoto Dodatku a tě lem č i přílohami Servisní 
smlouvy má přednost text těla tohoto Dodatku. 

(f) Odkazuje-li jakékoliv ustanovení Servisní smlouvy na ustanovení, které je měněno 
anebo dotčeno tímto Dodatkem, myslí se takovým odkazem odkaz na ustanove1ú 
Servisní smlouvy ve znění tohoto Dodatku. 

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU 

2. 1 Předmětem a úče lem tohoto Dodatku je (i) prodlouženi doby trvání Servisn í smlouvy na dobu 
nezbytnou k zaháj ení poskytování s lužeb podpory na základě Smlouvy o podpoře ISVR a dále 
(ii) stanovení povinnosti Poskytovatele poskytovat služby podpory lSVR v dalším období 
v případě, že by do 1 O. května 2017 nedošlo k zahájeni poskytování s lužeb podpory na základě 
Sml ouvy o podpoře ISVR. 

3. ÚPRAVA ZNĚNÍ SERVTSNÍ SMLOUVY 

3.1 V odstavci 3.1 článku 3 (PPedmět Smlouvy) Servisní smlouvy se písm. (d) vypouští. 

3.2 Odstavec 4.1 článku 4 (Zahájení plnění a doba poskytování servisních služeb) Servisní sm I o u vy 
se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto: 

"4. 1 Servisní služby dle této Smlouvy budou poskytovány po dobu 61 měsbi a 9 dmi." 

3.3 Odstavec 4.3 článku 4 (Zahájení plnění a doba poskytování servisních služeb) Servisní smlouvy 
se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto: 

"4.3 Termín ukončení plnění Smlouvy je stanoven na 9. 5. 20 17" 

3.4 Odstavec 9.1 článku 9 (Odměna Poskytovatele a platební podmínky) Servisní smlouvy se mění 
a nahrazuje novým úplným zněním takto: 

" 9.1 Celková cena Servisní služby dle této Smlouvy čin í: 

42.781.832,- Kč (.\·lovy čtyNcet dva miliomi sedm set osmdesát jedna tisíc osm sel m cet dva 
korun českých), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH"); 

8.984.185,- Kč (slovy osm miliomi devět set osmdesát čtyh tisíc sto osmdesát pět korun českých) 
činí zákonem stanovená 21 % DPH,· 

51.766. OJ 8,- Ke~ (slovy padesát jedna miliomi sedm sel šedesát šest tisíc osmnáct korun českých) 
včetně DPH; 

(dálejen ., Cena' )" 

3.5 Do č láo ku 9 (Odměna Poskytovatele a p latební podmínky) Servisní smlouvy se vkládá nový 
odstavec 9.18, kte1ý zoí: 
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"9.18 Nekončí-li doba poskytování Servisních služeb koncem kalendářního mes1ce, bude 
poslední Výkaz poskytnutých Servisních služeb za poslední kalendářní měsíc poskytování 
Servisních služeb, resp. jeho část, pled!ožen Poskytovatelem pracovníkLim Objednatele bez 
zbytečného odkladu po posledním dni poskytování Servisních služeb. Současně, pokud doba 
trvání účinnosti Servisní smlouvy nekončí současně s koncem kalendářního měsíce, bude cena 
za Servisní služby poskytnuté v tomto posledním kalendářním měsíci poměrně krácena oproti 
ceně uvedené v odst. 9.1 článku 9 vycházející na jednotlivé celé kalendáhtí měsíce trvání této 
Servisní smlouvy." 

3.6 Pos lední věta odstavce 10.7 článku 1 O (Zpltsob a rozsah poskytovaných Servisních služeb) 
Servisni smlouvy se mění tak, že nově zní: 

"V případě vad hardwarového zahzeni zajistí odstranění vady O~jednatel." 

3.7 Změny Servisní smlouvy, které tvoří obsah Článků 3.1 až 3.6 tohoto Dodatku jsou účumé od 1. 
dubna 2 01 7. 

3.8 Ostatni ustanovení Servisní smlouvy zůstávají nezměněna, není-li v tomto Dodatku dále 
stanoveno výslovně jinak. 

4. DALŠÍ POSKYTOV ÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB 

4.1 Poskytovatel bere na vědomí, že může nastat s ituace, kdy do 1 O. května 2017 nebude uzavřena 
Smlouva o podpoře ISYR, nebude zabájeno poskytování služeb podpmy ISVR na základě 
Smlouvy o podpoře ISYR, nebo dojde k obdobné situaci, kdy nebude mít Objednatel zajištěno 
poskytování podpory ISVR. Objednatel proto je kdykoliv do 9. května 2017 oprávněn vyzvat 
v souladu se ZZYZ Poskytovatele k uzavření dodatku k Servisní smlouvě nebo nové smlouvy 
o poskytováni s lužeb údržby, rozvoj e a podpory ISROR na období po 9. květnu 2017 
("Budoucí smlouva"). Budoucí smlouva bude mít obsah stejný jako Servisní smlouva ke dni 
nabytí účinnosti změn Servisní smlouvy ve smyslu Článku 3.7 tohoto Dodatku, včetně ujednání 
o ceně a práv a povinností Stran s tím rozdílem, že Budoucí smlouva: 

(a) se bude řídit Občanským zákoníkem Uakje tento pojem definován níže), 

(b) bude uzavřena na dobu urč itou, s dobou trvání do 3 l.prosince 2017, 

(c) bude možné ji jednostranně ukončit listinnou výpovědí bez udání důvodu, přičemž: 

(i) v případě výpovědi Budoucí smlouvy Objednatelem bude výpovědní doba činit 
dva (2) měsíce a započne běžet první ( 1.) den po doručení výpověd i 
Poskytovateli, a 

(ii) v případě výpovědi Budoucí smlouvy Poskytovatelem bude výpovědní doba 
činit tři (3) měsíce a započne běžet první ( 1.) den po doručení výpovědi 
Objednatel i, 

přičemž dosavadní ustanovení o jednostrrumém ukončení Servisní sm louvy výpovědí 
se na Budoucí smlouvu neužijí a nebudou její součástí, 

(d) stanoví cenu za Poskytovatelem veškeré řádně poskytované plnění na základě 

a v sou ladu s Budoucí sm louvou ve výši nejvíce 678.333 Kč bez DPH (slovy šest set 
sedmdesát osm tisíc tři sta třicet tři korun českých) za měsíc trvání a poskytování 
s lužeb dle Budoucí smlouvy, která je stanovena jako nej vyšší možná a 
nepřekročite lná, a 

(e) v ustanoven ích Servisní sm louvy, které odkazují na již neúčinnou právní úpravu anebo 
jsou v rozporu s účinnou právní úpravou, budou takové odkazy nahrazeny za odkazy 
na platné a účinné znění obecně závazných právních předpi sů účinných v době zas láni 
výzvy d le tohoto Článku 4.1 obsahem a smys lem nejvíce odpovídajícím takovému 
nahrazovanému odkazu anebo nahrazovanému ustanovení se zohledněn í úči1mých 
obecně závazných právních předp i st"1. 
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4.2 Poskytovate l je povinen uzavřít s Objednatelem Budoucí smlouvu ve lhthě do čtrnácti (1 4) dnů 
ode dn e doručení výzvy dle Článku 4.1 Poskytovateli, a to ve znění Servisní smlouvy 
s odchylkami stanovenými v Článku 4.1. Jiné odchylky od znění Servisní smlouvy se bez 
souh lasu obou Stran nepřipouští. 

4.3 Objednatel je oprávněn zas lat Poskytovateli výzvu ve smyslu Článku 4.1 a uzavřít 
s Poskytovatelem Budoucí smlouvu pouze v souladu a za podmínek stanovených v ZZVZ. 
Objednatel neni povinen uplatnit své oprávnění dle tohoto Článku 4 (Další poskytování 
Servisních služeb), a zároveň i pokud zašle Poskytovatel i výzvu dle Článku 4.1 , není povinen ve 
lhůtě dle Článku 4.2 Budoucí smlouvu uzavřít a je oprávněn kdykoliv ve lhůtě dle Článku 4.2 
Poskytovateli sdělit, že netrvá na uzavření Budoucí smlouvy. Žádné ustanovení tohoto Článku 4 
(Další poskytování Servisních služeb) nemůže být vykládáno jako závazek Objednatele uzavřít 
Budoucí smlouvu anebo jakoukoliv jinou smlouvu či dohodu. 

5. ZÁ VĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Pro zamezení pochybnostem a bez ohledu na dalš í okolnosti se Strany dohodly a souhlasí, že 
Poskytovateli náleží za řádné splnění jeho povinností a za řádné poskytování Servisní služby 
a dalš ích služeb dle Servisní smlouvy za období od 1. dubna 2017 do 9. května 20 17, celkem 
úplata ve výši 881.832,- Kč bez DPH (slovy osm set osmdesát jedna tis íc osm set osm set třicet 
dva korun českých), o kterou by la navýšena původní cena uvedená v odstavci 9. 1 Servisní 
smlouvy před jeho změnou ve smyslu Č lánku 3.4 tohoto Dodatku; to není na újmu oprávnění 
Stran jednostranně ukončit trvání Servisní smlouvy za podmú1ek v ní stanovených, v takovém 
případě bude částka uvedená v tomto Článku 5.1 alikvotně snížena o částku odpovídající 
neposkytnutému plnění. Částka dle předchozí věty tohoto Č lánku 5.1 je stanovena jako nejvyšší 
možná a nepřekročite l ná. Za žádných okolností nebude Poskytovateli za plnění jakýchkoliv j eho 
povinností na základě tohoto Dodatku, ni kol i v však Budoucí smlouvy, vyplacena částka 

přesahující částku 2.487.659 Kč bez DPH (slovy dva miliony čtyři sta osmdesát sedm tisíc šest 
set padesát devět korun českých) a Poskytovate li na zaplacení j akékoliv částky překračující 
částku dle této věty tohoto Článku 5.1 nevznikne nárok. 

5.2 Závazek založený Servisní smlouvou, jakožto i práva a povinnosti Stran z něj p lynoucí se ode 
dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku řídí zákone m č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozděj š ích předpisů ("Občanský zálwník"). Odkazuje- Li Servisní smlouva na konkrétní 
ustanovení Obchodního zákoníku, pak ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku se takovými 
odkazy myslí odkazy na příslušná ustanovení Občanského zákoníku svým smyslem nejvíce 
odpovídající příslušným ustanovením Obchodního zákoníku. 

5.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona č . 340/2015 Sb., o registru smluv ("ZRS"). 

5.4 V souvis losti s aplikací ZRS na tento Dodatek se Strany dohodly na nás leduj ícim: 

(a) Dodatek neobsahuj e obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené 
z povinnosti uveřej nění a je způsobilý k uveřej nění v registru smluv ve smys lu ZRS 
a Strany s j eho uveřejněním souhlasí. 

(b) Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz 
textového obsahu tohoto Dodatku v otevřeném a strojově či telném formátu a metadata 
vyžadovaná ZRS, a to do přís l ušné datové schránky Mini sterstva vnitra určené pro 
uveřejňování záznam í'1 v registru smluv prostřednictvím e lektronického formul áře 

zveřejněného na portá lu veřejné správy. 

(c) Objednatel splní povinnost uvedenou výše v tomto Č lánku 5.4(b) neprodleně, 
nejpozději do patnácti ( 15) dnů od uzavření tohoto Dodatku. 

5.5 Pro případ uzavírání tohoto Dodatku a Budoucí smlouvy Strany vy lučuj í použití § 1740 odst. 3 
Občanského zákoníku, kte1ý stanoví, že smlouva j e uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě 
projevC1 vCIIe smluvuícb stran. 
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5.6 Obě Strany prohlašují, že pokud se kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku nebo s ním souvisej ící 
ujednání ukáže být neplatným či nicotným nebo se neplatným či nicotným stane, tak tato 
skutečnost neovlivni platnost Dodatku jako celku. V takovém případě se obě Strany zavazují 
nahradit neprodleně neplatné č i nicotné ustanovení ustanovením platným; obdobně se zavazují 
postupovat v případě ostatních nedostatků Dodatku či souvisejících ujednání. 

5.7 Žádné nevyužití nebo opominutí nároku nebo práva vyplývajícího z tohoto Dodatku nebude 
vykládáno jako vzdání se nároku nebo práva, pokud tak nebude učiněno výs lovně li stinnou 
formou příslušnou Stranou. Vzdání se některého nároku nebo práva vyplývajícího z tohoto 
Dodatku nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného nároku nebo práva. Žádné 
prodloužení lhttty ke splnění povinnosti nebo jiného úkonu p!·edpokládaného tímto Dodatkem 
nebude vykládáno jako prodloužení U1ůty ke sp lnění jakékol iv jiné povinnosti nebo jiného 
úkonu předpokládaného tímto Dodatkem. Pokud není v tomto Dodatku uvedeno jinak, práva 
a nápravné prostředky upravené v tomto Dodatku Lze uplat11it souběžně a nevylučují žádná 
práva ani nápravné prostředky, na něž vzniká právo z právních předpisů. 

5.8 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž Objednatel 
obdrží po dvou (2) a Poskytovatel rovněž po dvou (2) vyhotoveních . 

5.9 Součástí tohoto Dodatku nejsou žádné přflohy. 

ZBYTEK STRÁNKY JE PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ 
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PODPISOVÁ STRANA 

tr::.ny tímto výslo\lně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném ,,ro.icdnání a že vyjadřuj~ jejich pravou a svobodnou vůli , na důkaz 
čehož připojují nfže své podpisy. 

Čes kit republika - Ministerstvo spravedlnosti 

Místo: Praha 
Datum: 

Jméno: 

Corpus Solutioos a.s. 

Místo: Praha 

~QRPUS 
VUTIONS 

Corpus Solutioo\ o~.s. 

Na VRčznč pian• 17 19/<1 
140 00 P• :~l>~ 4 
lt. 25761616 PIC; CL.l!l/6~616 
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