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Dodatek č. 8 ke Smlouvě o údržbě programového vybavení PIS OKinfo 

 

Smluvní strany: 
1. Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Se sídlem:   Karmelitská 529/5, 118 12, Praha 1  
Jejímž jménem jedná: Ing. Václav Jelen, ředitel odboru informatiky a statistiky 

IČO:  00022985   

Kontaktní osoba: 
Telefonické, faxové a e-mailové spojení:  
     

    

(dále jen „uživatel”) 
 

a 

 

2. OKsystem a.s. 

Se sídlem:    Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4   

Zapsaný:  v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2026 

Jednající:   Ing. Vítězslav Ciml, místopředseda představenstva   

IČO:    27373665   

DIČ:    CZ27373665 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:   4

Kontaktní osoba:   

Telefonické a e-mailové spojení: 
    

    

   

 (dále jen „dodavatel“)  
 

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu dohodly na uzavření 
Dodatku č. 8 ke „Smlouvě o údržbě programového vybavení PIS OKinfo“, ve znění Dodatku 
č. 1 ze dne 16. 10. 2007, Dodatku č. 2 ze dne 28. 8. 2008, Dodatku č. 3 ze dne 21. 6. 2010, 

Dodatku č. 4 ze dne 11. 12. 2012, Dodatku č. 5 ze dne 8. 4. 2015, Dodatku č. 6 ze dne  
1. 6. 2016 a Dodatku č. 7 ze dne 7. 12. 2017 (dále jen „Dodatek č. 8“) 
 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

Dodatek č. 8 ke „Smlouvě o údržbě programového vybavení PIS OKinfo“ (dále jen „Smlouva“) 
se uzavírá v souvislosti s nákupem submodulu Dokumenty mzdové účtárny a navýšením 
ročního finančního objemu za údržbu programového vybavení PIS OKbase. 
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II. 

Změny, zrušení či doplnění smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku 5 Smlouvy, který se tímto mění a nadále zní 
takto: 

Článek 5 

Předmět smlouvy 

Předmět Smlouvy je závazek dodavatele poskytovat uživateli služby spojené s údržbou PIS 
Okbase a poskytovat další služby v rozsahu a způsobem daným touto Smlouvou, a tomu 
odpovídající závazek uživatele platit mu cenu stanovenou v této Smlouvě. 
Rozsah práv užití PIS OKbase poskytnutých uživateli: 

Popis licence Počet 
kmenových 
záznamů 

Počet jiných 
záznamů (dohody) 

Počet uživatelů 
(Named Users) 

Časově neomezená licence 
OKbase v rozsahu modulů: 
Platový modul (OKbase P), 
Personální modul (OKbase H), 
Docházka (OKbase D), 

Dohody, Elektronické výplatní 
pásky (licence pro kmenové 
zaměstnance a dohody), 
Rejstřík státních zaměstnanců, 
Hodnocení, Insolvenční 
Rejstřík, submodul OSYS, 

submodul Dokumenty mzdové 
účtárny 
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3. Smluvní strany se dále dohodly na změně Článku 8 Smlouvy, který se tímto mění a nadále 
zní takto: 

Článek 8 

Cena a platební podmínky 

8.1. 

Roční poplatek za údržbu podle odstavce 6.1. této Smlouvy se navyšuje o cenu údržby za 
submodul Dokumenty mzdové účtárny o 32 000 Kč bez DPH ročně. Poplatek se bude platit od 

uvedení submodulu do ostrého provozu. Nově tedy celkem činí celkový roční poplatek za údržbu 

740 124 Kč bez DPH, tj. 895 550, 04 Kč včetně 21% DPH. 
 

Úhrada ročního poplatku za údržbu bude prováděna stejnými čtvrtletními splátkami ve výši 
223 887,51 Kč včetně 21% DPH. Faktury budou vystavovány zpětně vždy k 1. 4., 1. 7., 1. 10.  

a 8. 12. kalendářního roku. 
 

V případě jiné sazby DPH bude dodavatel účtovat uživateli sazbu DPH ve výši odpovídající 
platným a účinným právním předpisům. 
 

Výše ročního poplatku může být každoročně v průběhu 1. čtvrtletí valorizována podle indexu 
růstu spotřebitelských cen stanoveného Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok 
s tím, že příslušné navýšení cen se bude rovnat násobku procentní sazby indexu a výše uvedené 
úhrady.  
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8.2.  

Platba za další služby. Cena za poskytování dalších služeb podle odstavce 6.2. bude 
kalkulována dle aktuálního ceníku služeb. 
 

Fakturace za poskytování dalších služeb bude prováděna na základě protokolu o provedení 
prací a služeb, podepsaného oprávněným zástupcem uživatele. 
 

8.3.  

Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od data doručení faktury uživateli. 
 

Faktury vystavené dodavatelem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu uvedené 
v § 28 odst. 2 zákona č. 238/2004 Sb., o DPH a musí obsahovat odkaz na tuto Smlouvu. 

 

III. 

Ostatní ustanovení 
 

Smluvní strany se dohodly a shodně konstatují, že ostatní ujednání Smlouvy se nemění  
a zůstávají v platnosti. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven v elektronické formě. 
 

Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2018 Sb., zákon o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

 

Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 8 prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byl sepsán 
na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůli a nebyl ujednán v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 
 

 

 

 

V Praze        V Praze  

 

 

 

 

…………………………….                                                                   …………………………       
     Za dodavatele                                                                                     Za uživatele 

Ing. Vítězslav Ciml        Ing. Václav Jelen 

 

Vítězslav 

Ciml

Digitálně podepsal 

Vítězslav Ciml 

Datum: 2021.12.23 

16:18:49 +01'00'

Ing. Václav 

Jelen

Digitálně podepsal 
Ing. Václav Jelen 
Datum: 2021.12.27 
12:43:12 +01'00'


