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Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě 

„Systémová a komunikační infrastruktura“ 
uzavřené podle § 2079 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Smluvní strany 

 

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

se sídlem:  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

IČO:   00022985 

ISDS:   vidaawt 

jednající: Ing. Milan Štábl, MBA, náměstek pro řízení sekce IT a veřejných 
zakázek 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

 

(dále jen „Kupující“) 
 

a 

 

MERIT GROUP, a.s. 

se sídlem:  Březinova 136/7, 779 00 Olomouc 

IČO:   64609995 

DIČ:   CZ696000785 

ISDS:   x9ce6f6 

bankovní spojení: 
zastoupený:  Petr Weigel, předseda správní rady 

Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1221 

 

(dále jen „Prodávající“) 
 

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, společně potom jako „Smluvní strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě na pořízení systémové a komunikační infrastruktury  

 

(dále jen „Dodatek“): 
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1. Výše uvedené Smluvní strany uzavřely kupní smlouvu na pořízení systémové komunikační 
infrastruktury dne 17. 1. 2020, zveřejněnou v registru smluv dne 24. 1. 2020, 

č. j.: MSMT-19658/2019-36 (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků zadávacího 
řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Systémová a komunikační 
infrastruktura“. V rámci tohoto zadávacího řízení vystupoval Kupující v pozici 

zadavatele a Prodávající v pozici dodavatele, jehož nabídka byla na základě provedeného 
hodnocení vybrána jako nejvýhodnější. 

2. Smluvní strany dále uzavřely dne 15. 7. 2020 dodatek č. 1, č. j.: MSMT-19658/2019-48 ke 

Smlouvě, jehož předmětem bylo pořízení 2 nodů a doplnění zbývajících volných diskových 
kapacit v rámci využití vyhrazené změny závazku a dne 30.12.2021 dodatek č. 2., č. j.: 
MSMT-19658/2019-57 ke Smlouvě, jehož předmětem je 

a) rozšíření stávající systémové a komunikační infrastruktury prostřednictvím:  
- pořízení dalších 3 nodů,  

- doplnění zbývajících volných diskových pozic stávajícího řešení,  

- pořízení licencí a maintenance na dobu 60 měsíců od okamžiku podpisu Protokolu dle bodu 
7 dodatku č. 2,  

- zajištění dalších komponent, které jsou pro rozšíření systémové a komunikační infrastruktury 
z důvodu její celistvé architektury nezbytné (vč. prodloužení platnosti stávajících licencí a 
maintenance rovněž na dobu 60 měsíců od okamžiku podpisu Protokolu dle bodu 7) dodatku 

č. 2,  

b) zajištění technické podpory dle čl. III odst. 6 písm. b) Smlouvy pro výsledné řešení 
systémové a komunikační infrastruktury v rozsahu odpovídajícím Smlouvě vč. obou jejích 
dodatků na dobu 60 měsíců od okamžiku podpisu Protokolu dle bodu 7 dodatku č. 2,  

c) prodloužení doby, na níž je Smlouva uzavírána; tato doba uplyne za 60 měsíců ode dne 
následujícího po dni, v němž dojde k podpisu akceptačního protokolu podle ustanovení bodu 
7. dodatku č. 2.  

Konkrétní popis plnění a jeho komponent je uveden v „Nabídce na rozšíření stávajícího řešení“ 
ze dne 27. 10. 2021, která tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 2. 

3. Dodatek č. 3 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to z těchto důvodů: 

a) Celosvětový, nadále přetrvávající nedostatek komponent v návaznosti na 
pandemii COVID19 a zdražení cen energií a pohonných hmot. 

b) Ukrajinsko-ruská krize (některé komponenty jdou přes válečné území a nastala 
nutnost využívání alternativních cest, což způsobuje zpoždění dodávek, 
přičemž dodací lhůty se aktuálně zvýšily ze 4-8 týdnů na 6-12 měsíců (viz 
příloha č. 1 a 2 tohoto Dodatku). 

Jedná se o okolnosti, které zadavatel před zahájením zadávacího řízení, ani v době uzavření 
předchozích dvou dodatků, nemohl předvídat, a které nastaly nezávisle na jeho vůli či vůli 
dodavatele. Současně se tímto dodatkem nijak nemění povaha veřejné zakázky a cenové 
navýšení nepřekračuje limit 30 % z celkové ceny veřejné zakázky (viz níže). 

4. Předmětem Dodatku je 

a) Prodloužení termínu dodání do 31. 12. 2022. Smluvní strany se dohodly, že 
kompletní dodávka všech hardwarových i softwarových součástí plnění, 
úspěšný Akceptační test a podepsání Protokolu druhou ze Smluvních stran se 
prodlužují od původního termínu dodání o dalších 6 měsíců, tj. ze dne 
30. 6. 2022 na nový termín 31. 12. 2022. 
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b) Dodání serverů řady M6 namísto řady M5 tak, jak jsou vymezeny v čl. 2. písm. 
a) a d) a tabulce 3. a) přílohy č. 2 dodatku č. 2. 

c) Ujednání, že změnou termínu dle písm. a) a změnou specifikace dle písm. b) 
nedochází ke změně ceny plnění dohodnuté v čl. 3 písm. a) dodatku č. 2. Tato 

cena se tedy tímto Dodatkem nemění a je konečná, zahrnující i případné 
prodloužení maintenance a licencí specifikovaných v bodě 3. b) přílohy č. 2 
dodatku č. 2, bude-li takové prodloužení nezbytné k zajištění řádného plnění 
dle čl. 3 písm. a) čtvrtá odrážka. 

5. Veškeré ostatní ceny vyplývající jak ze Smlouvy, tak obou dosud uzavřených dodatků, 
jakož i ostatní náležitosti uvedené ve Smlouvě ve znění obou dodatků, zůstávají beze 
změny. 

6. Dodatek se uzavírá elektronicky.  
 

 

 

 

 

Přílohy:  
Příloha č. 1 – Prohlášení výrobce o dodacích lhůtách 

Příloha č. 2 – EMEIA Supply Chain Information – oficiální zpráva výrobce (EN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 

 

 

 

 

 

   V Olomouci 

 

Ing. Milan Štábl, MBA 

Náměstek pro řízení sekce IT 

a veřejných zakázek 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Petr Weigel 

Předseda správní rady 

MERIT GROUP, a.s. 


