
 

DODATEK Č. 2 

ke Smlouvě o vytvoření a implementaci  

Portálu pro prezentaci výsledků SLDB 2021 (evid. č. ČSÚ: 187-2021-S) 

evid. č. ČSÚ dodatku: 210-2022-D 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

Česká republika – Český statistický úřad 

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82 

IČO: 000 25 593 

zastoupena Mgr. Robertem Šandou, ředitelem odboru statistiky obyvatelstva 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Asseco Central Europe, a.s. 

se sídlem Budějovická 778/3a, Praha 4, PSČ 140 00 

IČO: 270 74 358 

zastoupena Ing. Davidem Šindelářem, prokuristou 

dále jen „dodavatel“ na straně druhé 

 

tento 

 

dodatek č. 2 

ke Smlouvě o vytvoření a implementaci Portálu pro prezentaci výsledků SLDB 2021 

 

uzavřené dne 14. 1. 2022 pod evid. č. ČSÚ: 187-2021-S ve znění jejího dodatku č. 1 evid. č. ČSÚ: 154-

2022-D (dále jen „smlouva“): 

 

1. Objednatel a dodavatel sjednávají, že dnem účinnosti tohoto dodatku se příloha č. 7 nahrazuje 

novou přílohou č. 7, která je obsažena v příloze tohoto dodatku. V ostatních částech zůstává 

smlouva tímto dodatkem nedotčena. 

 

2. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno vyhotovení 

dodavatel. 

 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které dle dohody smluvních stran zajistí 

objednatel. 

 

V Praze dne 29. 9. 2022    V Praze dne ………………. 

 

 

 

…………………………………………………….  …………………………………………………….. 

Česká republika – Český statistický úřad  Asseco Central Europe, a.s. 

Mgr. Robert Šanda     Ing. David Šindelář 

ředitel odboru statistiky obyvatelstva   prokurista 

  



Příloha dodatku: Příloha č. 7 smlouvy – Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace Poddodavatele 

Obchodní společnost: Lundegaard, a.s. 

Sídlo: Papírenská 180/1, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

Právní forma Akciová společnost 

IČ: 25687221 

Části veřejné zakázky, které 
má Dodavatel v úmyslu 
zadat poddodavateli 

Poradenské služby, poskytování znalostní báze a know-how, a to zejména v části 
analýzy, implementace a testování a dále podle potřeb projektu v oblasti dodávky 
díla v rámci implementace. 

Rozsah činnosti, které bude 
poddodavatel v rámci plnění 
provádět 

Do 10% 

 

Identifikace Poddodavatele 

Obchodní společnost: Asseco Central Europe, a.s. 

Sídlo: Galvaniho 19045/19, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov 

Právní forma Akciová společnost 

IČ: 35760419 

Části veřejné zakázky, které 
má Dodavatel v úmyslu 
zadat poddodavateli 

Poradenské služby, poskytování znalostní báze a know-how podle potřeb projektu 
v oblasti celého předmětu Veřejné zakázky. 

Rozsah činnosti, které bude 
poddodavatel v rámci plnění 
provádět 

Do 5% 

 

 

Identifikace Poddodavatele 

Obchodní společnost: Principal Engineering, s.r.o. 

Sídlo: Na Hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČ: 26775794 

Části veřejné zakázky, které 
má Dodavatel v úmyslu 
zadat poddodavateli 

 
 

Poradenské služby, poskytování znalostní báze a know-how, a to zejména v části 
analýzy, implementace a testování a dále podle potřeb projektu v oblasti dodávky 
díla v rámci implementace. 

Rozsah činnosti, které bude 
poddodavatel v rámci plnění 
provádět 

 
Do 10 % 



 

Identifikace Poddodavatele 

Obchodní společnost: Under the flag, s.r.o. 

Sídlo: Libická 1918/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČ: 4563565 

Části veřejné zakázky, které 
má Dodavatel v úmyslu 
zadat poddodavateli 

Poradenské služby, poskytování znalostní báze a know-how, a to zejména v části 
analýzy, implementace a testování a dále podle potřeb projektu v oblasti dodávky 
díla v rámci implementace. 

Rozsah činnosti, které bude 
poddodavatel v rámci plnění 
provádět 

 
Do 10 % 

 

Identifikace Poddodavatele 

Obchodní společnost: SWEHQ s.r.o. 

Sídlo: Beníškové 1285/11, Košíře, 150 00 Praha 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČ: 06756107 

Části veřejné zakázky, které 
má Dodavatel v úmyslu 
zadat poddodavateli 

Poradenské služby, poskytování znalostní báze a know-how, a to zejména v části 
analýzy, implementace a testování a dále podle potřeb projektu v oblasti dodávky 
díla v rámci implementace. 

Rozsah činnosti, které bude 
poddodavatel v rámci plnění 
provádět 

 
Do 10 % 

 

Identifikace Poddodavatele 

Obchodní společnost: ADUNET s.r.o. 

Sídlo: Magurská 8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČ: 51733111 

Části veřejné zakázky, které 
má Dodavatel v úmyslu 
zadat poddodavateli 

Poradenské služby, poskytování znalostní báze a know-how, a to zejména v části 
analýzy, implementace a testování a dále podle potřeb projektu v oblasti dodávky 
díla v rámci implementace. 

Rozsah činnosti, které bude 
poddodavatel v rámci plnění 
provádět 

 
Do 10 % 

 

 



Identifikace Poddodavatele 

Obchodní společnost: artcodio s.r.o. 

Sídlo: Podhorany 264, 082 12 Podhorany 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČ: 54007372 

Části veřejné zakázky, které 
má Dodavatel v úmyslu 
zadat poddodavateli 

Poradenské služby, poskytování znalostní báze a know-how, a to zejména v části 
analýzy, implementace a testování a dále podle potřeb projektu v oblasti dodávky 
díla v rámci implementace. 

Rozsah činnosti, které bude 
poddodavatel v rámci plnění 
provádět 

 
Do 10 % 

 


