
DODATEK Č. 2 

SERVISNÍ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍ PODPORY K ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY, 
ZMĚN, PODPORY A DALŠÍHO ROZVOJE SYSTÉMU ISVR- ČÁST IS NOZ 

Č. Č. 49/2015-01-SML 

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

(,,Dodatel<") 

SMLUVN.Í STRANY 

( I) Česká a·epublika - Ministerstvo spravedlnosti 

se sídlem na adrese Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2 

IČO: 00025429 

bankovní spojení: Česká národní banka 

č ís lo účtu: 5120001/071 o 

zastoupená: Ing. Miroslav Zábranský, náměstek pro řízení sekce ekonomické 

("O bj ednatel") 

a 

(2) Corpus Solutions a.s. 

se s ídlem na adrese Na Vítězné plán i 1719/4, 140 00, Praha 4, společnost zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5936 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

č ís lo účtu: 

zastoupená: 

(,,Poskytovatel") 

25764616 

CZ25764616 

RaifTeísenbank a.s. 

69474001 /5500 

Mgr. Pavel Cvešpr, člen představenstva 

(Objednatel a Poskytovatel společně "Strany" a každý z nich samostatně "Strana") 



PREAMBULE 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

Strany uzavřely dne 7. ledna 2014 Smlouvu o dílo č. 36/20 13-01-SML, jejímž předmětem bylo 
provedení úpravy informačn ího systému obchodního rejstříku vyvolané legislativními změnami 
ve státní správě, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předp isů , (,.Občanský zákoník") a dalšími právními předpisy ("Smlouva o dílo"). 
Poskytovatel na základě Smlouvy o dílo provedl dílo, jehož výstupem bylo mimo jiné vytvořen í 
části Informačního systému registru Obchodního rejstříku odpovídající dotčeným nově platným 
a účinným právním předpisům, zejména Občanskému zákoníku ("JSVR - ČÁST I S NOZ"). 

Strany uzavřely dne 31. března 2016 Servisní smlouvu o poskytování servisní podpory 
k zaj ištění údržby, změn, podpory a dalšího rozvoje systému TSVR - ČÁST 'J S NOZ č. 49/201 S
OJ-SML ("Servisní smlouva"). Servisní smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení 
veřejné zakázky s názvem "Servisní smlouva o poskytování servisní podpory k zajištění údržby, 
změn, podpory a daWho rozvoje .systému ISVR- částiS NOZ' se systémovým číslem zakázky č . 
P 16V00037180. Předmětem Servisní smlouvy j e zajišťování údržby, změn, podpory a dalšího 
rozvoje dodaného systému lSVR - ČÁST IS NOZ na dobu do 3 1. března 2017. Znění Servisní 
smlouvy bylo dále upraveno dodatkem č. I ze dne 28. února 2017, kterým došlo k prodloužení 
doby trvání Servisní smlouvy do 9.5 .2017 ("Dodatek č. I"). 

Objednatel, jakožto organizační složka státu, je správcem a provozovatelem informačo iho 
systému veřejných rejstříktl ("ISVR"), který vznikl modernizací a úpravami Informačního 
systému registru Obchodního rejstříku, tedy ISVR- ČÁST TS NOZ je nedílnou součástí ISVR. 
Jelikož doba poskytování podpory a údržby Poskytovatelem na základě a v souladu se Servisní 
smlouvou skončí ke dni 31. března 2017 a ISVR - ČÁST IS NOZ vzhledem ke svému rozsahu, 
komplexnosti, objemu zpracovávaných dat a vzh ledem k vývoj i bezpečnostních hrozeb v oblasti 
kybemetiky musí být udržován a podporován odborníkem v dané oblasti tak, aby byl 
zachováván bezvadný chod ISVR - ČÁST IS NOZ a tím i ISV R, postupoval Objednatel 
v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/20 16 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
("ZZVZ") a dne 20. prosince 2016 zabájil v otevřeném řízen í zadávací řízení veřejné zakázky 
s názvem "Poskytování služeb podpory a rozvoje JSVR", s evidenčním číslem zakázky ve 
Věstniku veřej ných zakázek č. Z20 16-007229, jejímž předmětem j e uzavření Smlouvy 
o poskytován í služeb podpory a rozvoje ISVR s poskytovatelem, jehož nabídka bude v takovém 
otevřeném řízen í vybrána jako nejvhodnější ("Smlouva o podpoře TSVR"). Smlouva o podpoře 
TSVR časově navazuje na Servisní smlouvu a jejím účelem je mimo j iné zaj istit kontinuitu 
údržby a podpory ISVR. 

Součástí Smlouvy o podpoře ISVRje článek S (Plevzell podpory), jehož účelem je pro případ, 
že novým poskytovatelem služeb bude osoba odlišná od Poskytovatele, předání znalostí novému 
poskytovateli s lužeb podpory JSVR a praktické sezn ámení se takovým poskytovatelem 
s podmínkami poskytování služeb podpory ISVR, přičemž takové praktické seznámení může 
trvat až jeden (I) měsíc po nabytí účinnosti Smlouvy o podpoře lSVR. V souladu s článkem 3.1 
Smlouvy o podpoře [SVR je nový poskytovatel, bude-li odlišný od Poskytovatele, povinen 
zahájit poskytování služeb údržby a podpory ISVR až po skončení převzetí podpory. Vzhledem 
k aktuálně předpokládanému datu ukončení probíhaj ícího zadávacího řízení a uzavření Smlouvy 
o podpoře TSVR je zřejmé, že nejméně část doby převzetí podpory by plynula až po uplynutí 
doby trvání Servisní smlouvy a ISVR by tak minimálně po část doby převzetí podpory novým 
poskytovatelem nebyl podporován, pokud by nový poskytovatel byl odlišný od Poskytovatele. 

Strany se tudíž s oh ledem na výše uvedené, vědomy si bezpečnostních a j iných rizik spojených 
s absencí podpory JSVR dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je prodloužení 
trvání Servisní smlouvy za splnění podmínek stanovených v § 222 odst. S ZZVZ na dobu 
nezbytnou k zahájení poskytování služeb podpory na základě Smlouvy o podpoře ISYR tak, aby 
ISVR - ČÁST IS NOZ byla podporována v kvalitě a ve stavu ke dni, kj akému mělo dojít 
k uplynutí doby trvání Servisní smlouvy před uzavřením tohoto Dodatku. 



1. VÝKLAD PO.lMŮ 

1.1 Pro výklad tohoto Dodatku platí následující pravidla: 

(a) Odkazy na "Články" se vykládají jako odkazy na příslušné články tohoto Dodatku. 

(b) Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem v tomto Dodatku mají stejný význam 
jako v těle Servisní smlouvy, není-li dále výslovně uvedeno jinak. 

(c) Odkazy na "dny" jsou odkazy na kalendářní dny. Odkazy na "pracovní dny" 
znamenaj í odkazy na kterýkoli den, kromě soboty a neděle a dntt, na něž připadá státní 
svátek nebo ostatní svátek podle platných a úč inných právních předpisů České 
republiky. 

(d) Pojem "listinný" nebo "listinné" znamená dokument tištěný na papíře, sešitý 
způsobem snižuj ícím možnost rozešití a opatřený vlastnoručními podpisy osob 
jednajících za j ednotlivé Strany. 

(e) V případě rozporu mezi textem těla tohoto Dodatku a tě lem či přílohami Servisní 
sm louvy má přednost text těla tohoto Dodatku. 

(f) Odkazuje-li jakékoliv ustanovení Servisní smlouvy na ustanovení, které je měněno 
anebo dotčeno tímto Dodatkem, mysl í se takovým odkazem odkaz na ustanovení 
Servisní smlouvy ve znění tohoto Dodatkl1. 

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU 

2.1 Předmětem a účelem tohoto Dodatku j e (i) prodloužení doby trvání Servisní smlouvy na dobu 
nezbytnou k zahájení poskytování služeb podpory na základě Smlouvy o podpoře ISVR a dále 
(ii) stanovení povinnosti Poskytovatele poskytovat s lužby podpory ISVR v dalším období 
v případě, že by do 19. července 2017 nedošlo k zahájení poskytování služeb podpory na 
základě Smlouvy o podpoře JSVR. 

3. ÚPRAV A ZNĚNÍ SERVISNÍ SMLOlNY 

3.1 Odstavec 4. I článku 4 (Zahájení plněni a doba poskytování servisních služeb) Servisní smlouvy 
se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto: 

"4.1 Servisní služby dle této Smlouvy budou poskytovány po dobu 16 měsídi a 18 dní." 

3.2 Odstavec 4.3 článku 4 (Zahájení plněni a doba poskytování servisních služeb) Servisní smlouvy 
mění a nahrazuje novým úplným zněním takto: 

"4.3 Termín ukončení plnění Smlouvy je stanoven na 18. 7. 2017" 

3.3 Odstavec 8.1 č lánku 8 (Odměna Poskytovatele a platební podmínky) Servisní smlouvy se mění a 
nahrazuje novým úplným zněním takto: 

"8.1 Celková cena Servisní služby dle této Smlouvy činí: 

4.642.579,- Kč (slovy čtyh miliony šest set čtyřicet dva tisíc pět set sedmdesát devět konm 
českých), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen ,.DPH"); 

974.942,- Ké (slovy devět sel sedmdesát čtyři tisíc devět sel čtyřicet dva korun českých) činí 
zákonem stanovená 21 % DPH; 

5.617.521,- Kč (slovy pět milionů .\:est set sedmnáct tisíc pět set dvacet jedna korun českých) 
včetně DPH; 

(dále jen" Ce11a ")" 

3.4 Změny Servisní sm louvy, které tvoří obsah Článků 3. 1 až 3.3 lohoto Dodatku jsou úč i nné od 1 O. 
kvčtna 20 17. 



3.5 Ostatní ustanovení Servisní smlouvy ve znění Dodatku č. I zi'1stávají nezměněna, není-li 
v tomto Dodatku dále stanoveno výslovně jinak. 

4. DALŠÍ POSKYTOV ÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB 

4.1 Poskytovatel bere na vědomí, že může nastat situace, kdy do 19. července 2017 nebude 
uzavřena Smlouva o podpoře ISVR, nebude zahájeno poskytování služeb podpory ISVR na 
základě Smlouvy o podpoře ISVR, nebo dojde k obdobné situaci, kdy nebude mít Objednatel 
zaj ištěno poskytování podpory ISVR. Objednatel je proto kdykoliv do 18. července 2017 
oprávněn vyzvat v souladu se ZZVZ Poskytovatele k uzavření dodatku k Servisní smlouvě nebo 
nové smlouvy o poskytování služeb údržby, rozvoje a podpory ISVR - ČÁST IS NOZ na 
období po 18. července 2017 ("Budoucí smlouva"). Budoucí smlouva bude mít obsah stejný, 
jako Servisní smlouva ke dni nabytí účinnosti tohoto Dodatku, včetně ujednání o ceně a práv a 
povinností Stran s tím rozdílem, že Budoucí smlouva: 

(a) bude uzavřena na dobu určitou, s dobou trvání do 3l.prosince 2017, 

(b) bude možné ji jednostranně ukončit listinnou výpovědí bez udání důvodu, přičemž: 

(i) v případě výpovědi Budoucí smlouvy Objednatelem bude výpovědní doba činit 
dva (2) měsíce a započne běžet první (1.) den po doručení výpovědi 

Poskytovateli, a 

(ii) v případě výpovědi Budoucí smlouvy Poskytovatelem bude výpovědní doba 
činit tři (3) měsíce a započne běžet první ( 1.) den po doručení výpovědi 

Objednateli, 

přičemž dosavadní ustanovení o jednostranném ukončení Servisní sm louvy výpovědí 
se na Budoucí smlouvu neužuí a nebudou její součástí, 

(c) stanoví cenu za Poskytovatelem veškeré řádně poskytované plnění na základě 

a v sou ladu s Budoucí smlouvou ve výši nejvíce 280.000 Kč bez DPH (slovy dvě stě 
osmdesát tisíc korun českých) za měsíc trvání a poskytování služeb dle Budoucí 
smlouvy, která je stanovena jako nejvyšší možná a nepřekročitelná, a 

(d) v ustanoveních Servisní smlouvy, které odkazují na již neúčinnou právní úpravu anebo 
j sou v rozporu s účinnou právní úpravou, budou takové odkazy nahrazeny za odkazy 
na platné a účinné znění obecně závazných právních předpisů účinných v době zaslání 
výzvy dle tohoto Článku 4.1 obsahem a smyslem nejvíce odpovídaj ícím takovému 
nahrazovanému odkazu anebo nahrazovanému ustanovení se zohlednění účinných 
obecně závazných právních předpistl. 

4.2 Poskytovatel je povinen uzavřít s Objednatelem Budoucí sm louvu ve lhůtě do čtrnácti ( 14) dnů 
ode dne doručení výzvy dle Článku 4.1 Poskytovateli, a to ve znění Servisní smlouvy 
s odchylkami stanovenými v Článku 4.1 . Jiné odchylky od znění Servisní smlouvy se bez 
souhlasu obou Stran nepřipouští. 

4.3 Objednatel j e oprávněn zaslat Poskytovateli výzvu ve smyslu Článku 4.1 a uzavřít 
s Poskytovatelem Budoucí smlouvu pouze v souladu a za podmínek stanovených v ZZVZ. 
Objednatel není povinen uplatnit své oprávnění dle tohoto Článku 4 (Další poskytováni 
Servisních služeb), a zároveň i pokud zašle Poskytovateli výzvu dle Článku 4.1, není povinen ve 
l hlltě dle Článku 4.2 Budoucí smlouvu uzavřít a je oprávněn kdykoliv ve ilnitě dle Článku 4.2 
Poskytovateli sdělit, že netrvá na uzavření Budoucí smlouvy. Žádné ustanovení tohoto Článku 4 
(Další poskytováni Servisních služeb) nemt1že být vykládáno jako závazek Objednatele uzavřít 
Budoucí smlouvu anebo jakoukoliv jinou smlouvu č i dohodu . 



5. ZÁ VĚREČNÁ UST ANOVENÍ 

5.1 Pro zamezení pochybnostem a bez ohledu na další okolnosti se Strany dohodly a souhlasí, že 
Poskytovateli náleží za řádné splnění jeho povinností a za řádné poskytování Servisní služby 
a dalších služeb dle Servisni smlouvy za období od JO. května 201 7 do 18. července 2017 
celkem úplata ve výši 641 .289,- Kč bez DPH (slovy šest set čtyřicet jedna tisíc tři sta dvacet 
korun českých), o kterou byla navýšena původní cena uvedená v odstavci 8.1 Servisn í smlouvy 
před j eho zrněnou ve smyslu Článku 3.3 tohoto Dodatku; to není na újmu oprávnění Stran 
jednostranně ukončit trvání Servisní smlouvy za podmínek v ní stanovených, v takovém případě 
bude částka uvedená v tomto Č lánku 5. 1 alikvotně snižena o částku odpovídající 
neposkytnutérnu plnění. Částka dle předchozí věty tohoto Článku 5.1 je stanovena jako nejvyšší 
možná a nepřekročitelná. Za žádných okolností nebude Poskytovatel i za plněni jakýchkoliv jeho 
povinností na základě tohoto Dodatku, nikoliv však Budoucí smlouvy, vyplacena částka vyšší 
než 1.091.999,- Kč bez DPH (slovy jeden milion devadesát jedna tisíc devět set devadesát devět 
korun českých) a Poskytovate li na zaplacen í jakékoliv částky překračuj ící částku dle této věty 
tohoto Článku 5.1 nevznikne nárok. 

5.2 Smluvní strany se pro zamezení pochybnostem dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli 
výhradní licenci k autorským díli'Jm, která jsou výsledkem plnění dle Servisní smlouvy a to bez 
omezení co do způsobů užití a územního, časového a množstevního rozsahu, s právem 
podlicence a postoupení licence. Pokud vzhledem k objektivním skutečnostem (např. použití 
universálních utílit) není v konkrétním případě možné poskytnutí výhradní licence, Zhotovitel 
ve stejném rozsahu poskytuje Objednate li nevýhradní licenci k těmto dílllm. Zhotovitel dále 
poskytuje Objednatel i právo dle své potřeby taková díla upravovat a měnit (včetně provedení 
úprav a změn prostřednictvím třetích osob). 

5.3 Tento Dodatek nabývá plab1osti a účinnosti dnem jeho uzavření. 

5.4 V souvislosti s aplikací zákona č. 340/20 15 Sb., o registru smluv ("ZRS") na tento Dodatek se 
Strany dohodly na následujícím: 

(a) Dodatek neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vy loučené z 
povinnosti uveřejnění a je způsobi lý k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a 
Strany s jeho uveřejněním souhlas í. 

(b) Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz 
textového obsahu tohoto Dodatku v otevřeném a st:rqjově čite lném formátu a metadata 
vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Min isterstva vn itra určené pro 
uveřejňován í záznamů v registru smluv prostřednictvím elektronického formuláře 
zveřej něného na portálu veřejné správy. 

(c) Objednatel spln í povinnost uvedenou výše v tomto Článku 5.4(b) neprodJeně, 
nejpozději do patnácti ( 15) dnů od uzavření tohoto Dodatku. 

5.5 Pro případ uzavírání tohoto Dodatku a Budoucí smlouvy Strany vylučují použití § 1740 odst. 3 
Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě 
projevů vůle smluvních stran. 

5.6 Obě Strany prohlašuji, že pokud se kterékol iv ustanovení tohoto Dodatku nebo s ním související 
ujednán í ukáže být neplatným či nicotným nebo se neplatným či nicotným stane, tak tato 
skutečnost neovl ivní platnost Dodatku jako celku. V takovém případě se obě Strany zavazují 
nahrad it neprodleně neplatné či nicotné ustanovení ustanovením platným; obdobně se zavazuj[ 
postupovat v případě ostatních nedostatků Dodatku č i souvisejících ujednání. 

5.7 Žádné nevyužití nebo opominutí nároku nebo práva vyplývaj ícího z tohoto Dodatku nebude 
vykládáno jako vzdání se nároku nebo práva, pokud tak nebude učiněno výslovně listinnou 
formou příslušnou Stranou. Vzdání se některého nároku nebo práva vyplývaj ícího z tohoto 
Dodatku nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného nároku nebo práva. Žádné 
prod loužení llrlty ke splnční povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného tímto Dodatkem 
nebude vykládáno jako prodloužení lhůty ke splnění jakékoliv j iné povinnosti nebo j iného 



úkonu předpokládaného tímto Dodatkem. Pokud není v tomto Dodatku uvedeno j inak, práva a 
nápravné prostředky upravené v tomto Dodatku lze uplatnit souběžně a nevylučuj í žádná práva 
ani nápravné prostředky, na něž vzniká právo z právních předpisů. 

5.8 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž Objednatel 
obdrží po dvou (2) a Poskytovatel rovněž po dvou (2) vyhotoven ích. 

5.9 Součástí tohoto Dodatku nejsou žádné přílohy. 

5. 1 O Strany tímto výslovně prohlašuj í, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůl i, na důkaz 
čehož při pojují níže své podpisy. 

Česká r epublil<a - Ministers tvo spravedlnosti 

M ísto: Praha 

Datum: 

~ 9 -05- 2017 

Funkce: n 

Corpus Solutions a.s. 
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