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D O D A T E K  Č .  2  K E  S M L O U V Ě  O  Z A J I Š T Ě N Í  S L U Ž E B  
D A T A B Á Z O V É H O  P R O S T Ř E D Í  O R A C L E  

Smluvní strany: 

Hlavní město Praha  

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01  

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000 

zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru informatické infrastruktury 

Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/05/003435/2017 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

HEWLETT-PACKARD s.r.o. 

se sídlem: Za Brumlovkou 1559/5, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO: 17048851 

DIČ: CZ17048851 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl C, vložka 163642 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 722513/0300 

zastoupená: Ing. Janem Kameníčkem, jednatelem 

(dále jen „Poskytovatel“) 

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „Strany“) 

Strany dnešního dne uzavřely ve smyslu čl. XI.  odst. 8 Smlouvy o poskytování podpory ze 
dne 27. listopadu 2017 (dále jen „Smlouva“) v souladu s § 1746 a § 1901 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě 

(dále jen „Dodatek č. 2“) 

Strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto 
Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2: 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1. Strany uzavřely dne 27. 11. 2017 „Smlouvu o zajištění služeb databázového 

prostředí Oracle“, jejímž předmětem dle jejího článku I. odst. 1 je „závazek 
Poskytovatele zpřístupnit Objednateli licence Oracle a zajistit poskytování dalších 
souvisejících služeb databázového prostředí Oracle o rozsahu 20 CPU Oracle 
Enterprise Database včetně poskytnutí podpory daného prostředí na dobu 36 
měsíců, přičemž v rámci podpory prostředí budou poskytovány následující služby: 

a) Správa databáze 

b) Funkční podpora databáze 

c) Asistence s funkčními upgrady prostředí Oracle 

d) Správa uživatelského přístupu 

e) Řízení technických eskalací prostředí 

f) a volitelně příprava plánů obnovy po havárii 

(dále jen „Plnění”).“ 

1.2. Smlouva byla dále dle čl. I. odst. 2. a čl. II. odst. 2 Smlouvy uzavřena na dobu 
určitou, a to v délce trvání 36 měsíců ode dne zahájení poskytování Plnění. Cena 
předmětu Plnění za 36 měsíců byla dle Smlouvy stanovena v čl. IV. odst. 4. 
a Příloze č. 3 Smlouvy na částku 18.950.000,- Kč. Celková cena za plnění byla 
v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy „uhrazena jednorázově, a to bezhotovostním 
převodem z účtu Objednatele na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této 
Smlouvy.“ 

1.3. V průběhu realizace Smlouvy vyvstala oproti předpokladům při přípravě a uzavírání 
Smlouvy potřeba delšího poskytování Plnění (trvání Smlouvy), a to zejména za 
účelem (i) zajištění kontinuity provozu významných informačních systémů 
provozovaných v prostředí Objednatele do doby uzavření smlouvy s novým 
poskytovatelem a (ii) nalezení střednědobého optimálního licenčního modelu 
s využitím procesu Software Investment Agreement (SIA) s výrobcem 
softwarových produktů, jejichž podpora je Smlouvou zajišťována, tj. společností 
Oracle Corporation. Objednatel přitom není schopen zajistit poskytování služeb 
a dosažení stanovených cílů prostřednicím vlastních kapacit bez přímého zapojení 
Poskytovatele. 

1.4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 1 
k této Smlouvě, na jehož základě došlo k prodloužení poskytování Plnění dle 
Smlouvy o šest (6) měsíců. Jelikož se prodloužení doby trvání Smlouvy na základě  
Dodatku č. 1 ukázalo jako nedostatečné a vzhledem k tomu, že skutečnosti výše 
uvedené i nadále přetrvávají, přistupují Smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku 
č. 2, kterým dojde k prodloužení poskytování Plnění dle Smlouvy ve znění jejího 
Dodatku č. 1, a to o dalších pět (5) měsíců (od 1. 6. 2021 do 31. 10. 2021). 

1.5. Strany dále prohlašují, že cena Plnění poskytnutého dle tohoto Dodatku č. 2 
mj. vyplývá z parametrů a cenových pravidel stanovených poddodavate lem 
Poskytovatele. V rámci tohoto Dodatku č. 2 se jedná primárně o zajištění podpory 
(nikoli o dodávku licencí) se zkrácenou dobou podpory, tj. na dobu pěti (5) měsíců 
nikoli na standardní dobu dvanácti (12) měsíců, což podléhalo explicit nímu 
schválení poddodavatele, resp. jeho mateřské společnosti, tj. Oracle Corporation. 
Vzhledem k dlouhodobé spolupráci Poskytovatele a poddodavatele nabídl 
poddodavatel Poskytovateli mimořádné cenové podmínky a Poskytovatel je promítl 
do ceny za poskytování Plnění dle tohoto Dodatku č. 2. 

1.6. Strany se dále dohodly na tom, že sjednaný mechanismus úhrady ceny za Plnění 
zůstává stejný jako v případě Dodatku č. 1 a cena bude hrazena na základě 
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měsíčních plateb ve výši 166.840,- Kč bez DPH bezhotovostním převodem z účtu 
Objednatele na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví tohoto Dodatku a v záhlaví 
Smlouvy. Cena za 5 měsíců poskytování Plnění, o které bude Smlouva prodlouže na, 
tak bude činit v souhrnu částku ve výši 834.200,- Kč bez DPH.  

1.7. Z výše uvedeného je zřejmé, že uzavřením tohoto Dodatku č. 2 nedochází 
k překročení limitu navýšení o 1.895.000,- Kč bez DPH, tedy hraniční hodnoty 
navýšení celkové hodnoty Smlouvy pro změnu Smlouvy postupem dle § 222 odst.  
4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů („ZZVZ“), a to při dodržení limitu stanoveného zejména v § 222 odst. 4 
písm. b) bodu 1 ZZVZ, jelikož navýšení celkové hodnoty Smlouvy prostřednictvím 
dodatku č. 1 činilo částku 999.678,- Kč a tímto Dodatkem č. 2 dochází k navýšení 
celkové hodnoty Smlouvy o částku 834.200,- Kč, v součtu tedy celkem dojde 
k navýšení o částku 1.833.878,- Kč. 

1.8. Strany prohlašují, že navýšení finanční hodnoty závazku učiněné na základě tohoto 
Dodatku č.2 tak bude realizováno prostřednictvím institutu změny závazku ze 
smlouvy „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, a to při dodržení limitu 
stanoveného zejména v § 222 odst. 4 písm. b) bodu 1 ZZVZ. 

1.9. Strany prohlašují, že pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 1 s velkým počátečním 
písmenem (avšak nedefinované tímto Dodatkem č. 2) mají stejný význam jako 
pojmy definované Stranami ve Smlouvě. 

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 
2.1. Článek čl. I. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

„Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zpřístupnit Objednateli licence 
Oracle a zajistit poskytování dalších souvisejících služeb databázového prostředí 
Oracle o rozsahu 20 CPU Oracle Enterprise Database včetně poskytnutí podpory 
daného prostředí na dobu 47 měsíců, přičemž v rámci podpory prostředí budou 
poskytovány následující služby: 

a) Správa databáze 

b) Funkční podpora databáze 

c) Asistence s funkčními upgrady prostředí Oracle 

d) Správa uživatelského přístupu 

e) Řízení technických eskalací prostředí 

f) a volitelně příprava plánů obnovy po havárii 

(dále jen „Plnění”).“ 

2.2. Článek I. odst. 2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se následujíc ím 
zněním: 

„Licence a zajištění poskytování podpory prostředí, jejichž pořízení je předmětem 
této Smlouvy, bude ze strany Poskytovatele zajištěno formou „on behalf of“ dle 
specifikace níže, a to na dobu 47 měsíců, s možností následného převedení licencí 
společnosti Oracle na Objednatele, nejpozději do 47 měsíců od zahájení Plnění dle 
této Smlouvy.“ 

2.3. Článek II. odst. 2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nahrazují následujíc ím 
zněním: 

„Plnění dle této Smlouvy bude poskytováno po dobu 47 měsíců ode dne zahájení 
poskytování Plnění a bude ukončeno ke dni 31.10.2021.“ 
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2.4. Cena předmětu Plnění a Platební podmínky dle Smlouvy upravené v čl. IV. odst. 4 
Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se ruší a mění následujícím zněním: 

Cena za poskytnuté Plnění v období do 30. 11. 2020:  

Za období Vystavení faktury Cena v Kč bez DPH 
(za dané období) 

1. až 36. měsíc 

1. 12. 2017 až  
30. 11. 2020) 

Do 15 dnů ode dne podpisu 
předávacího protokolu 18.950.000,- Kč 

Cena za poskytnuté Plnění v období od 1. 12. 2020: 

Za období Vystavení faktury 
Cena měsíčně v Kč 
bez DPH 

Cena v Kč bez DPH (za 
dané období) 

37. až 42. 
měsíc 

(1. 12. 2020 až  
31. 5. 2021) 

Do 15 dnů ode dne 
podpisu předávacího 

protokolu za jednotlivý 
měsíc 

166.613,- Kč 999.678,- Kč 

Cena za poskytnuté Plnění v období od 1. 6. 2021 do 31.10.2021: 

Za období Vystavení faktury 
Cena měsíčně v Kč 
bez DPH 

Cena v Kč bez DPH 
(za dané období) 

43. až 47. měsíc  

(1. 6. 2021 až  
31. 10. 2021) 

Do 15 dnů ode dne 
podpisu předávacího 

protokolu za jednotlivý 
měsíc 

166.840,- Kč 834.200,- Kč 

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že Cena předmětu Plnění dle Smlouvy a dle 
Dodatku č. 1 upravená v Příloze č. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujíc ím 
zněním: 

„Cena Předmětu Plnění dle Smlouvy platná do 30. 11. 2020: 

Období Za období od Za období do 
Cena v Kč bez DPH  

(za toto období) 

36 měsíců 1. 12. 2017 30. 11. 2020 18.950.000,- Kč 



 Strana 5 

Cena Předmětu Plnění dle Smlouvy platná od 1. 12. 2020:  

Období Za období od Za období do 
Cena v Kč bez DPH 

(za toto období) 
Cena měsíčně 
v Kč bez DPH 

6 měsíců 1. 12. 2020 31. 5. 2021 999.678,- Kč 166.613,- Kč 

Cena Předmětu Plnění dle Smlouvy platná od 1. 6. 2021:  

Období Za období od Za období do Cena v Kč bez DPH 
(za toto období) 

Cena měsíčně 
v Kč bez DPH 

5 měsíců 1. 6. 2020 31. 10. 2021 834.200,- Kč 166.840,- Kč 

Cena Předmětu Plnění za celkovou dobu trvání Smlouvy: 

 

 

2.6. Strany se dohodly, že Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním, 
které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1. Tento Dodatek č. 2 představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto 

Dodatku č. 2. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného 
elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2 
oběma Stranami.  

3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle zákona 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. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

3.3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Veškerá ostatní práva  
a povinnosti nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti 
ve smyslu Smlouvy ve znění Dodatku č. 1. 

3.4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona 
č. 297/2016 Sb.  

3.5. Strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek č. 2 uveřejněn v Centrální evidenci 
smluv (CES), vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná. Dále Poskytovatel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení 
s jejich uveřejněním. 

 

Celková doba 
trvání Smlouvy 

Cena celkem v Kč 
bez DPH 

(za 47 měsíců) 
21 % DPH v Kč 

Cena celkem v Kč 
včetně DPH 

(za 47 měsíců) 

47 měsíců 20.783.878,- Kč 4.364.614,38 Kč 25.148.492,38 Kč 
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3.6. Strany tímto prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 řádně zvážily, jeho celý text 
přečetly a pochopily, a že jej uzavírají o své vůli a za přiměřených, nikoliv 
jednostranné nevýhodných podmínek. 

 

Objednatel 

V Praze 

Poskytovatel 

V Praze  

 

Mgr. Jiří Károly 
ředitel odboru informatické infrastruktury 

MHMP 

 

Ing. Jan Kameníček 

jednatel 
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