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Dodatek č. 1 

k SERVISNÍ SMLOUVĚ 
o poskytování služeb a podpoře produktivního provozu projektu 

„systém elektronických zápisů do  

základních škol“ 

který uzavřely podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 
a autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

Číslo smlouvy objednatele: DS201701456 
Číslo smlouvy poskytovatel: 2017/1/034 

dále uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany: 

Obchodní název:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Sídlo:    nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
Zastoupená:    Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc.,  primátorem 
Ve věci smlouvy:  Ing. Martinem Čechem, tajemníkem 
Ve věci plnění smlouvy:  Ing. Zbyňkem Vavřinou, vedoucím odboru vnitřních věcí 
IČ:    00262978 
DIČ:    CZ00262978 
Bank. spojení:   

jako objednatel na straně jedné 
a 
Obchodní název:  Liberecká IS, a.s. 
Sídlo:    Mrštíkova 3, PSČ 461 71 Liberec III 
zastoupená:   Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, předsedou představenstva 
IČO:    254 50 131 
DIČ:    CZ25450131 
Bankovní spojení:   

zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1429 

jako poskytovatel na straně druhé 

 

I. Předmět dodatku  

Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je nové znění přílohy č. 2 shora uvedené 

smlouvy ze dne 12. 12. 2017 (dále jen „smlouva“). Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze 

změn. 

Smlouva se mění z důvodu generačního upgradu a navýšení jednotkových cen. 

PŘÍLOHA č. 2 – Cena služeb se celá zrušuje a nahrazuje se novým zněním připojeným 

k tomuto dodatku. 
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II. Platnost dodatku 

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a jeho účinnost se dohodou 

obou stran sjednává od 1. 1. 2022 a to při dodržených zákonných povinností dle zákona 

č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).  

Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn v souladu s platnou 

legislativou, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě. 

Dodatek byl schválen Radou města Liberec dne 15. 11. 2021, usnesením č. 1037/2021. 

III. Doložky o registru smluv 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být 

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 

souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.  

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu 

s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 

jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 

veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to 

i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho  přijetí. 

IV. Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují 

jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

Přílohy: Příloha č. 2 - Cena služeb 

 

 

V Liberci dne       V Liberci dne  

 

 

………………………………………    …………………………………….. 

Ing. Martin Čech      Ing. Jaroslav Bureš, MBA 

tajemník       předseda představenstva 

statutární město Liberec     Liberecká IS, a.s. 
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PŘÍLOHA č. 2 – Cena služeb 

 

Ceny poskytovaných služeb zajišťujících plnění předmětu smlouvy, dle článku II této smlouvy, jsou 
stanoveny takto: 

 

1. Jednotková cena za roční maintenance a podporu produktivního provozu  

pro 1 základní školu 

 

2 160 Kč bez DPH/rok 

 

2. Celková cena za roční maintenance  a podporu produktivního provozu  

pro 20 základních škol 

 

43 200 Kč bez DPH/rok 

 

3. Jednotková cena za podporu produktivního provozu dle čl. II, bod 2 d) 

 

Cena za 1 člověkohodinu do prvních 10 člověkohodin / rok: 1 000 Kč bez DPH 

Cena za 1 člověkohodinu nad 10 člověkohodin / rok:   1 200 Kč bez DPH 

 

 

 

V Liberci dne       V Liberci dne  

 

 

 

………………………………………    …………………………………….. 

Ing. Martin Čech      Ing. Jaroslav Bureš, MBA 

tajemník       předseda představenstva 

statutární město Liberec     Liberecká IS, a.s. 


