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AUTOCONT Smlouva o poskytování Servisních služeb

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování Servisních služeb

číslo smlouvy: EBS-210001 
(dále také jen Smlouva)

Smluvní strany

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 
se sídlem: Hradecká 1690/2a. 500 12 Hradec Králové
IČ: 48145122
DIČ: Není plátce DPH
Spisová značka: Krajský soud v Hradci Králové sp. zn. Pr/829
Zastoupená: MUDr. Liborem Senetou, ředitelem

Bankovní spojení: 
číslo účtu:

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

AUTOCONT a.s.
se sídleni: Homopolní 34, 702 00 Ostrava
IČ: 04308697
DIČ: CZ04308697
Spisová značka: B 11012 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Zastoupená: vedoucím týmu CIT-TIV, na základě plné moci

Bankovní spojem:
Číslo účtu:

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování 
Servisních služeb číslo EBS-210001 uzavřené dne 06. 04. 2021 (dále jen „Dodatek č. 1“):

Tímto dodatkem č. 1 se mění znění článku VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odstavec 3., který 
nově zní následovně: Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 1. 12. 2021 až 30. 11. 
2022.

Zároveň se mění znění článku IV. Cena ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY, ZPŮSOB ÚHRADY, který 
nově zní následovně:
1. Dohodnutá cena za poskytování servisních služeb za období od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022 

bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného do pěti pracovních dnů od data 
zahájení poskytování služeb v tomto období. Cena za servisní služby prováděné dle Přílohy 
č. 2 je stanovena dohodou smluvních stran a činí za toto období 84.000,- Kč bez DPH.

2. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 14 dnů od jeho vystavení.

Znění ostatních článků se nemění.
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Tímto dodatkem se mění znění přílohy č. 2. Nové znění přílohy č. 2 tvoří přílohu tohoto 
dodatku.

V Hradci Králové dne............... V Praze dne.....................

MUDr. Libor Seneta

ředitel vedoucí týmu CIT-TIV

EBS-210001 Strana 2



AUTOCONT| Smlouva o poskytováni Servisních služeb

Příloha č. 2 - Rozsah poskytovaných servisních služeb a kontakty

Popis a specifikace služeb Jednotka Cena za 
jednotku

Měsíční pravidelná podpora prostředí IBM QRadar SIEM 
Objednatele v období 01.12. 2021 - 30.11.2022

Vzdálená podpora
služby e-mailové a telefonické komunikace nebo práce specialisty
SIEM s využitím vzdáleného přístupu:

• podpora se poskytuje v pracovní dny od 7:30 do 16:30
• podpora v daném měsíci probíhá do vyčerpání sjednaného 

objemu hodin,
• nevyčerpané hodiny se využijí na měsíční profylaxi systému
• účtuje se každých započatých 15 min.

5 hod/měs. 1 400,- Kč

Cena celkem za další období platnosti smlouvy bez DPII 12 měsíců 84 000,- Kč

Nezbytným předpokladem pro poskytování servisní podpory je umožnění vzdáleného přístupu pro 
pracovníky Poskytovatele do infrastruktury IBM QRadar SIEM Objednatele, zejména na SIEM server 
(nutný přístup na úrovni administrátora).
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Kontaktní informace

Pracovníci Poskytovatele pověření řešením servisních požadavků
Jméno, Příjmení:
Funkce:
Adresa:
Telefon:
Telefon-servisní:
Email:

Email-servisní:

IBM Certified Deployment Professional
AUTOCONT a.s„ Libalova 2348/1 149 00 Praha 4 - Chodov

Odpovědné osoby Poskytovatele:
Jméno, Příjmení:
Funkce:
Adresa:
Telefon:
Email:

1T Service Manager
AUTOCONT a.s., Líbalova 2348/1 149 00 Praha 4 - Chodov
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Zmocnitel:

Zmocněnec:

PLNÁ MOC

AUTOCONT

AUTOCONT a.s.
se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 04308697
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 
vložka 11012
zastoupená Jaroslavem Biolkem, členem představenstva, třída A, 
a Ondřejem Matuštíkem, členem představenstva, třída B

funkce: Vedoucí týmu CIT-TIV 
trvale bytem:

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc k

• Jednání se třetími stranami, podávání nabídek třetím stranám, včetně nabídek v zadávacích řízeních, 
uzavírání smluv se třetími stranami a přijímání objednávek učiněných těmito třetími stranami, pokud 
předmětem těchto právních jednání bude dodávka zboží nebo služeb Zmocnitele těmto třetím stranám 
v rámci běžného obchodního styku při provozu závodu Zmocnitele, a to v celkové výši plnění do 
2 000 000 Kč bez DPH pro smlouvu a 2 000 000 Kč bez DPH pro nabídku nebo ekvivalentu v jiné měně 
v každém jednotlivém případě.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony s výše uvedeným související, zejména přijímat doručované 
písemnosti, podávat návrhy a žádosti, účastnit se jednání s třetími stranami atd.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2021. K zániku této plné moci dojde též ukončením 
pracovního poměru Zmocněnce ke Zmocniteli.

Zmocnitel je oprávněn tuto plnou moc kdykoliv odvolat.

Zmocněnec není oprávněn udělit v rozsahu výše uvedeného zmocnění nebo jeho části další plnou moc.

V Praze

Jaroslav Biolek, 
člen představenstva, třída A

Ondřej Matuštík, 
člen představenstva, třída B

Výše uvedené zmocnění bez výhrad přijímám a současně potvrzuji, že jsem obeznámen s interními pravidly 
Zmocnitele týkajícími se jednání za společnost a zavazuji se tato pravidla dodržovat a jsem si vědom následků 
plynoucích z porušení těchto pravidel.

AUTOCONT a.s., IČO: 04308697, DIČ: CZ04308697
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, Tel: +420 910 971 111

www.autocont.cz
www.autocont.sk


