
 

DODATEK č. 14 
č. j. SPCSS-05380/2021 
č. j. SZR-366-51/Ř-2012 

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NÁRODNÍHO DATOVÉHO 
CENTRA 

evidované u Objednatele pod č. SZR-366/2012 

evidované u Poskytovatele pod č. 98/2012/HM 

 

(dále jen „Smlouva“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 
1. 

 
Česká republika – Správa základních registrů 

se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 
zastoupená Ing. Michalem Peškem, ředitelem 
IČO: 72054506 
DIČ: CZ72054506 – není plátcem DPH 
ID datové schránky: jjqjqih 
bankovní spojení: Česká národní banka 
č. účtu: 5600881/0710 
 
(dále jen „Objednatel“ nebo též „SZR“) 
 

2. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 
se sídlem Na Vápence 915/14, PSČ 130 00 Praha 3 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod sp. zn. A 76922 
zastoupený Mgr. Jakubem Richterem, 1. zástupcem 
generálního ředitele 
IČO: 03630919 
DIČ: CZ03630919 
ID datové schránky: ag5uunk 
bankovní spojení: Česká spořitelna 
č. účtu: 6303942/0800 
 
(dále jen „Poskytovatel“ nebo též „SPCSS“) 
 

(dále také společně označovány jako „Smluvní strany“) 
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I. ZMĚNY SMLOUVY 

Smluvní strany Smlouvy o poskytování služeb Národního datového centra 
uzavřené dne 1. 6. 2012 ve znění pozdějších dodatků se v souladu s ustanovením 
čl. 15 odstavce 15.6 Smlouvy dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto: 

1. V článku 2 odstavci 2.3 Smlouvy se na konec vložené tabulky přidává nový 
řádek, a to s popisem nového katalogového listu s označením SZR/005, který 
je součástí tohoto dodatku. Nový řádek č. 005 zní:  

 
Označení 

Katalogového listu 
Název Služby 

Katalogové 
číslo 

005 SZR/005 Bare-Metal Hosting 1/005 

2. V článku 3 odstavci 3.2 Smlouvy se na konec vložené tabulky přidává nový 
řádek, a to s popisem a termínem poskytování služby v rámci nového 
katalogového listu s označením SZR/005, který je součástí tohoto dodatku. 
Nový řádek č. 005 zní:  

ID 
Označení 

Katalogového 
listu 

Název 
Služby 

Katalogo
vé číslo 

Termín 
zahájení 

poskytování 
Služby 

Termín 
ukončení 

poskytování 
Služby 

005 SZR/005 Bare-Metal 
Hosting 1/005 01.11.2021 31.10.2026 

3. V článku 4 odstavci 4.2 Smlouvy se na konec vložené tabulky přidává nový 
řádek, a to s označením a popisem nového katalogového listu č. SZR/005, 
který je součástí tohoto dodatku a dále jednotkovou cenou za příslušné 
položky. Nový řádek č. 005 zní:  

ID 
Označení 
Katalog. 

listu 

Název 
Služby 

Jednotlivé 
oblasti Služby 

Cena v Kč za jednotlivé oblasti 
Služby 

005 SZR/005 
Bare-
Metal 
Hosting 

Služba HW 
infrastruktury 
včetně servisní 
podpory HW 
infrastruktury 

Cena za 1 měsíc poskytování Služby 

bez DPH DPH 21 % s DPH 

586 292,00 123 121,32 709 413,32 

4. V příloze č. 1 Smlouvy – Katalogu služeb se v odst. 2 – PŘEHLED 
KATALOGOVÝCH LISTŮ doplňuje vložená tabulka o nový řádek s popisem 
nového katalogového listu č. SZR/005, který je součástí tohoto dodatku. 
Nový řádek č. 005 zní:  

 
ID 

Označení 
Katalogového 

listu 

Katalogové 
číslo 

Název Služby 

005 SZR/005 1/005 Bare-Metal Hosting 
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5. V článku 13 Smlouvy se doplňuje nové ustanovení odstavce 13.10, které zní: 

13.10 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn vypovědět 
částečně Smlouvu, a to ve vztahu ke Službě dle katalogového listu 
SZR/005, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce 
a počíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce 
po doručení výpovědi Poskytovateli. Výpověď lze učinit nejdříve 
od termínu zahájení poskytování Služby dle KL SZR/005. 

6. Příloha č. 1 Smlouvy se doplňuje o Katalogový list SZR/005 – Bare-Metal 
Hosting, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění jejích dodatků č. 1–13 a příloh se nemění. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom (1) vyhotovení 
v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se 
zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 - Katalogový list SZR/005 Bare-Metal Hosting 

 
 
 
 
V Praze dne dle elektronického  
podpisu 

V Praze dne dle elektronického 
podpisu 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY 

Katalogový list SZR/005 – Bare-Metal Hosting 

Obsahem katalogového listu je popis parametrů a podmínek poskytování Služby Bare-Metal Hosting 
zahrnující poskytování HW infrastruktury včetně servisní podpory HW infrastruktury (dále jen 
„Služba“). 

1. SLUŽBA BARE-METAL HOSTING 

1.1. Období poskytování Služby 

Služba je poskytována od termínu milníku, který definuje její zahájení, do termínu ukončení 
poskytování Služby. 

Název milníku Termín splnění milníku 

Zahájení poskytovaní Služby 1. 11. 2021 

Ukončení poskytování Služby 31. 10. 2026 

1.2. Režim poskytování Služby 

Služba dle čl. 1 tohoto katalogového listu bude poskytována v režimu: 

Režim poskytování Služby Doba poskytování 

Provozní doba 24x7 

1.3. Popis rozsahu Služby 

Obsahem Služby podle čl. 1 tohoto katalogového listu je zajištění Služby podle požadavků 
Objednatele a zajištění servisní podpory s parametry danými tímto katalogovým listem. V termínu 
zahájení poskytování Služby podle tohoto katalogového listu má Objednatel k dispozici HW 
infrastrukturu pro provoz vybraných systémů tak, jak je popsáno v jednotlivých oblastech Služby. 
Součástí Služby není servisní podpora SW. 

1.3.1. Zajištění Služby 

Služba bude realizována na zařízení uvedeném v následující tabulce: 
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Podrobné informace jsou uvedeny v provozně technické dokumentaci Služby, zejména v Technickém 
projektu. 

Součástí Služby není poskytnutí jakýchkoliv licencí, podlicencí ani sekundárních podlicencí 
pro Objednatele. 

1.3.2. Zajištění servisní podpory HW 

Servisní podpora HW bude primárně zajišťovaná prostřednictvím dodavatelů HW infrastruktury 
na základě smluv o servisní podpoře uzavřených mezi Poskytovatelem a jeho servisními dodavateli.  

Obsahem servisní podpory HW budou činnosti v následujícím rozsahu: 

a) nezbytný update jednotlivých HW zařízení na základě doporučení výrobce. Bude realizováno 
na základě dohody servisního dodavatele s Objednatelem; 

b) řešení vad vzniklých na HW infrastruktuře a jejich vyřešení v termínech v souladu s parametry 
uvedenými v tomto katalogovém listu, které Objednatel nahlásí na uvedené kontakty servisního 
dodavatele a současně na kontakty Poskytovatele (viz tabulka níže); 

c) Poskytovatel zajišťuje pouze případnou nutnou součinnost např. při nezbytném osobním zásahu 
v prostorách datových center Poskytovatele; 

d) dále Poskytovatel může zajišťovat drobné technické požadavky související s propojením HW 
infrastruktury (vytvoření a zapojení kabelových propojů atp.) užívané pro zajištění Služby 
v rámci tohoto katalogového listu. Tyto požadavky může Objednatel zadávat prostřednictvím 
tiketovacího nástroje Poskytovatele. 

Přehled kontaktů Poskytovatele a jeho servisních dodavatelů pro hlášení incidentů nebo drobných 
technických požadavků: 

Název 
Telefonní 
kontakt 

E-mailová adresa 
Adresa pro tiketovací 

nástroj 

Poskytovatel 

Servisní dodavatel 

1.4. Kvalitativní parametry poskytované Služby 

Způsob nahlášení, reakce a odstranění HW vady, která souvisí s HW infrastrukturou dodávanou 
v rámci KL SZR/005, je popsán v následujících bodech: 

a) nástup servisního technika servisního dodavatele po nahlášení vady Objednatelem servisnímu 
dodavateli a současně Poskytovateli, prostřednictvím kontaktů uvedených v bodě 1.3.2, přičemž 
Poskytovatel se zavazuje obratem po nahlášení vady Objednatelem potvrdit prostřednictvím 
e-mailu Oprávněné osobě Objednatele, 

, přijetí nahlášení vady. Datum a čas 
zadání tiketu je definován jako začátek řešení vady. Nástup servisního technika servisního 
dodavatele zahrnuje dojezd technika do místa umístění HW infrastruktury vč. dodání 
odpovídajícího náhradního dílu, pokud je jeho výměna nutná; 

b) odstranění vady ve lhůtě 8 hodin od nahlášení vady Objednatelem servisnímu dodavateli 
a současně Poskytovateli postupem dle předcházejícího bodu. 
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1.5. Cena za Službu 

Měsíční cena za Službu:  

Služba 
Měsíční cena za Službu v Kč 

bez DPH DPH s DPH 

Měsíční cena za Službu 

Služba HW infrastruktury včetně 
servisní podpory HW infrastruktury  586 292,00 123 121,32 709 413,32 

Celková měsíční cena Služby 586 292,00  123 121,32 709 413,32 

Spotřebovaná elektrická energie bude účtována dle pravidel a v rámci katalogového listu SZR/001-
1. 

1.6. Smluvní pokuty za nesplnění kvalitativních parametrů poskytování Služby 

Za porušení kvalitativních parametrů, nedodržení požadované lhůty pro odstranění vady ve lhůtě dle 
odst. 1.4 tohoto katalogového listu je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu 
ve výši 1 000 Kč, a to za každou započatou hodinu prodlení.  
Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková výše všech nároků na smluvní pokuty, vzniklých 
v souvislosti s plněním dle tohoto katalogového listu se omezuje částkou odpovídající 20 000 000 Kč 
(slovy: dvacet milionů korun českých). 

1.7. Tabulka úhrad za předčasné ukončení Služby dle tohoto katalogového listu SZR/005 

V případě předčasného ukončení Služby dle tohoto katalogového listu, a to bez ohledu na důvod 
ukončení, se z důvodu rozsáhlých finančních investic Poskytovatele na počátku smluvního období, 
které vynaložil za účelem řádného poskytování Služby Objednateli, Smluvní strany dohodly na úhradě 
těchto investic, a to v případě, že nebude mezi Smluvními stranami uzavřena jiná písemná dohoda. 
Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že úhrada za předčasné ukončení Služby má 
povahu smluvní sankce. 
Tabulka úhrad k termínu účinnosti výpovědi tohoto katalogového listu: 
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