
Evidenční číslo smlouvy: S-192-110/2019 
Číslo jednací: 46/2019-110-SP/22 

Výtisk č. …… 
 
 

DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

„Zajištění provozu, podpory, údržby a rozvoje informačního systému pro 
přepravu nebezpečných věcí ADR“ 

uzavřené dne 29. června 2019  
(dále jen „Smlouva“) 

  
mezi smluvními stranami 

 
1. Česká republika - Ministerstvo dopravy 

sídlo:   nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
IČO:   66003008 
DIČ:   CZ66003008 
zastoupená:  doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA, ministrem dopravy 
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 
číslo účtu:   

(dále jen „Objednatel“) 
 
2. CENDIS, s.p. 

sídlo:   nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  
IČO:   00311391  
DIČ:   CZ00311391 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl ALX 
vložka 706  
zastoupená:  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   

(dále jen „Dodavatel“)  
 
 

které se v souladu s ustanovením čl. 20 odst. 2 Smlouvy z důvodu nezbytnosti rozvoje 
Informačního systému ADR o prvky kybernetické bezpečnosti v souladu se zprávou o auditu 
kybernetické bezpečnosti č. 1/2020 Ministerstva dopravy dohodly na znění Dodatku 
č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) takto: 
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1. ÚČEL DODATKU 

1.1. Účelem Dodatku je přizpůsobit fungování Informačního systému pro přepravu 
nebezpečných věcí ADR (dále jen „Systém“) požadavkům vyplývajících z auditu 
kybernetické bezpečnosti č. 1/2020 Ministerstva dopravy (sp. zn. 5/2020-040-AUD), 
jeho zprávy a akčního plánu, který dne 1. 2. 2021 schválil a podepsal ministr dopravy. 

1.2. Audit byl zaměřen na prověření nastavení Systému řízení bezpečnosti informací 
v prostředí Ministerstva dopravy v souladu s požadavky vyhlášky č. 82/2018 Sb., 
o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních 
opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat, 
ověření splnění nápravných opatření z auditu kybernetické bezpečnosti č. 1/2019, 
kontrolní mechanismy kybernetické bezpečnosti, fyzickou bezpečnost a kryptografické 
prostředky. 

1.3.  Vzhledem k nepředvídatelnosti potřeby úprav Systému v okamžiku sjednání Smlouvy 
a rozsahu nezbytných změn vyplývajících ze zprávy o auditu a akčního plánu se smluvní 
strany dohodly, že realizace úprav Systému bude realizována formou zajištění rozvoje 
Systému na základě samostatného dodatku Smlouvy, kterým dojde k navýšení počtu 
člověkohodin určených k zajištění rozvoje Systému. 

 

 2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. V čl. 5 Smlouvy se mění odstavec 5.2., věta první, která zní takto: 
 
„5.2. Rozvoj Systému (vyjma Rozvoje Systému dle čl. 5.14. Smlouvy) je omezen rozsahem 

maximálně 200 člověkohodin po dobu trvání Smlouvy, a to na základě požadavků 
Objednatele prostřednictvím Změnového řízení.“ 

2.2.       V čl. 5 Smlouvy se za odstavec 5.13. doplňuje odstavec 5.14., který znítakto: 
 
„5.14.    Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel do 15. 12.  2021 provede Rozvoj Systému v souladu 

s požadavky vyplývajícími z auditu kybernetické bezpečnosti č. 1/2020 Ministerstva 
dopravy (sp. zn. 5/2020-040-AUD), jeho zprávy a akčního plánu, který dne 1. 2. 2021 
schválil a podepsal ministr dopravy, a který tvoří Přílohu č. 10 Smlouvy. Plnění dle tohoto 
odstavce je omezeno rozsahem maximálně 280 člověkohodin.“ 

2.3.       V čl. 8 Smlouvy se mění odstavec 8.1., který zní takto: 

„8.1.  Smluvní strany se dohodly, že celková maximální nepřekročitelná cena za poskytnutí 
plnění Dodavatelem dle Smlouvy činí 1 627 200 Kč (slovy: jeden milion šest set dvacet sedm 
tisíc dvě stě korun českých) bez DPH, tzn. 1 968 912 Kč (slovy: jeden milion devět set šedesát 
osm tisíc devět set dvanáct korun českých) včetně DPH, a je tvořena takto: 
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Číslo 
řádku 

Části 
předmětu 

plnění dle čl. 3 
bod 3.1.1 této 

Smlouvy 

Jednotk
a 

Cena 
za jednot

-ku bez 
DPH 

Cena 
za jednot-
ku včetně 

DPH 

Poče
t 

jedn
o-

tek  

Cena bez 
DPH (resp. 

počet 
jednotek x 

cena 
za příslušno
u jednotku 
bez DPH) 

Cena včetně 
DPH (počet 
jednotek x 

cena 
za příslušno
u jednotku 

včetně DPH) 

1. 
Zajištění provozu 

Systému 
1 měsíc 17 400,-Kč 21 054,-Kč 48 835 200,-Kč 1 010 592,-Kč 

2. 
Zajištění Rozvoje 

Systému  

1 
člověko-
hodina 

1 650,-Kč 1 996,50 Kč 480 792 000,-Kč 958 320,-Kč 

 

Celková cena 

 

1 627 200,-Kč 1 968 912,-Kč 

 „ 
 
2.4.      V čl. 20 Smlouvy se odst. 20.5 doplňuje o poslední přílohu, která zní takto:  

„Příloha č. 10: Zpráva o auditu kybernetické bezpečnosti č. 1/2020 a akční plán 
k nápravě nedostatků a zmírnění rizik zjištěných auditem“. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou Dodatkem dotčena. 

3.2. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel 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, 
uveřejní Dodatek i Smlouvu, včetně všech jejich příloh a dodatků, v registru smluv. 

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.4. Dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost 
originálu. Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel dvě (2) vyhotovení Dodatku.  

3.5. Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 10 Smlouvy. 

     

 


