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DODATEK č. 15 ke Smlouvě o poskytování služeb Národního datového centra 

DODATEK č. 15 
č. j. SPCSS-05932/2021 

č.j. SZR-366-58/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 DS: 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 

zapsaná 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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DODATEK č. 15 ke Smlouvě o poskytování služeb Národního datového centra 

 

 

I. ZMĚNY SMLOUVY 

Smluvní strany Smlouvy o poskytování služeb Národního datového centra 
uzavřené dne 1. 6. 2012 ve znění jejích příloh a dodatků č. 1 – 14 se v souladu 
s ustanovením čl. 15 odstavce 15.6 Smlouvy vzájemně dohodly, že ukončují 
Službu „Trezorová archivace“ nasmlouvanou dodatkem č. 11 ke Smlouvě, a to 
s účinností k 31. 10. 2021. Na základě toho se Smlouva mění a doplňuje takto: 
 

1. V článku 2 odstavci 2.3 Smlouvy se na konci vložené tabulky ruší řádek 004 
s označením katalogového listu s SZR/004 a s názvem Služby „Trezorová 
archivace“, který zní:  

 

 
Označení 

Katalogového listu 
Název Služby 

Katalogové 
číslo 

004 SZR/004 Trezorová archivace 1/004 

 

2. V článku 3 odstavci 3.2 Smlouvy se na konci vložené tabulky ruší řádek pod 
označením ID 004 s označením katalogového listu č. SZR/004, názvem 
Služby a termínem poskytování Služby v rámci katalogového listu 
s označením SZR/004, který zní 

 

ID 
Označení 

Katalogové
ho listu 

Název Služby 
Katalogo
vé číslo 

Termín 
zahájení 

poskytová
ní Služby 

Termín 
ukončení 

poskytován
í Služby 

004 SZR/004 
Trezorová 
archivace 

1/004 01.02.2020 
na dobu 
neurčitou 

 

3. V článku 4 odstavci 4.2 Smlouvy se na konci vložené tabulky ruší řádek 
s označením ID 004 s označením katalogového listu č. SZR/004 a názvem 
Služby včetně její jednotkové ceny za příslušné položky, který zní: 

 

ID 
Označení 

Katalogové
ho listu 

Název Služby 
Cena za poskytování Služby 

měsíčně 

004 SZR/004 
Trezorová 
archivace 

bez DPH DPH 21 % s DPH 

3 205,00 673,05 3 878,05 
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DODATEK č. 15 ke Smlouvě o poskytování služeb Národního datového centra 

 

4. V příloze č. 1 Smlouvy – Katalogu služeb v odst. 2 – PŘEHLED 
KATALOGOVÝCH LISTŮ se v tabulce ruší řádek pod označením ID 004 
s označením katalogového listu č. SZR/004 a název Služby, který zní:  

 

 

5. Z Přílohy č. 1 Smlouvy se vypouští Katalogový list SZR/004 – Trezorová 
archivace. 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění jejích dodatků č. 1–14 a příloh se nemění. 
 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je vyhotovena 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. 

 

V Praze dne dle elektronického  
podpisu 

V Praze dne dle elektronického 
podpisu 

ID 
Označení 

Katalogové
ho listu 

Katalogo
vé číslo 

Název Služby 

004 SZR/004 1/004 Trezorová archivace 
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