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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o poskytování služeb serverového hostingu a souvisejících služeb 

servisní podpory k provozu ekonomických informačních systémů  

SSČ č. 035-R/21 
 

Smluvní strany: 

 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 

zastoupená   Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem 

se sídlem:  Letenská123/4, 118 00 Praha 1 

IČO:    67985912 

DIČ:    CZ67985912 

zapsaná   v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT  

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  700700702/0800 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 

zastoupená:  Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 

se sídlem:  Národní 1009/3, 110 00 PRAHA 1 

IČO:    60457856 

DIČ:    CZ60457856 

zapsaná:  v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:  123-246450247/0100  

 

(dále jen „Poskytovatel“) 

(dále společně též jen jako „Smluvní strany“) 

Smluvní strany spolu uzavřely dne 12.1.2021. Smlouvu o poskytování služeb serverového 

hostingu a souvisejících služeb servisní podpory k provozu ekonomických informačních 

systémů (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se nyní dohodly na změně Smlouvy a v souladu 

s ujednáním 10.1 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1: 

 

Článek I. 

1. Článek 6. Cena za poskytnuté služby a platební podmínky odst. 6.3 Smlouvy se zcela ruší 

a nahrazuje novým zněním takto:  

Smluvní strany si ujednaly, že počínaje 1. lednem 2024 je Poskytovatel oprávněn vždy 

nejpozději k 15. dni druhého měsíce prvního čtvrtletí zvýšit cenu za služby uvedenou 

v přílohách č. 1 a 3 smlouvy, a to nejvýše o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým 

úřadem v lednu příslušného roku. Oznámení o zvýšení ceny se jeho doručením Objednateli 

stává nedílnou součástí smlouvy.
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2. Článek 10. Závěrečná ustanovení odst. 10.1 Smlouvy se zcela ruší a nahrazuje novým 

zněním takto: 

Veškeré změny a doplnění této smlouvy, vyjma oznámení o zvýšení ceny podle ujednání 

6.3 smlouvy, mohou být prováděny pouze písemně, číslovanými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna této smlouvy v jiné, než písemné 

formě je tímto vyloučena. Za písemnou formu nebude považována výměna e-mailových či 

jiných elektronických zpráv. 

3. Příloha č. 2 Ceník služeb se zcela ruší a nahrazuje novým zněním, jak uvedeno níže. 

4. Příloha č. 3 Kalkulace ceny se zcela ruší a nahrazuje novým zněním, jak uvedeno níže. 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1 se nemění 

a zůstávají v platnosti. 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv. K uveřejnění se tímto zavazuje Poskytovatel. 

3. Smluvní strany sjednávají, že tento Dodatek č. 1 uzavřou v elektronické podobě, přičemž 

zástupce každé ze Smluvních stran ji, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, potvrdí svým kvalifikovaným 

elektronickým podpisem.  

 

Příloha č. 2 – Ceník služeb 

Příloha č. 3 – Kalkulace ceny 

 

 

 

Za Poskytovatele: 

 

V Praze dne 15.12.2022 

 

 

 

 

      

Ing. Tomáš Wencel, MBA 

ředitel 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 

 

Za Objednatele: 

 

V Praze dne 6.12.2022 

 

 

 

 

      

Mgr. Jan Mařík, Ph.D. 

ředitel 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
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Příloha č. 2 – Ceník služeb 

 

Ceník ročního paušálu za služby v kategorii A1 (A2) + B, ceny jsou bez DPH. 

Kategorie 

ústavu 

počet 

platných 

PV 

PAM Účetnictví Nadstavby SPSL Reporting Workflow 

I do 80 

II do 120 

III do 150 

IV do 500 

V do 800 

VI do 1200 

VII Nad 1200 

Archiv  

Import dat (kategorie 

A2) 

 

Ceny ve výše uvedeném ceníku zahrnují veškeré služby uvedené v kategorii A1 (bez omezení 

rozsahu). Cena služby kategorie A2 je součástí paušálu pouze v případě, že ústavem poptávána. 

V ceně dle výše uvedeného ceníku je zahrnut hosting serverové infrastruktury ve výši 22% 

z celkové ceny. 

 

Služby kategorie B jsou v paušální platbě zahrnuty v formou ročních předplacených hodin v 

rozsahu dle následující tabulky.  Sledování čerpání těchto služeb probíhá formou čerpání 

kreditů, 1 hodina = 4 kredity (nejmenší sledovanou jednotkou je 1 kredit = ¼ hodina). 

Kategorie 

ústavu 

počet 

platných 

PV 

PAM Účetnictví Nadstavby SPSL Reporting Workflow 

I do 80 20 20 3 10 5 10 

II do 120 20 50 3 15 5 10 

III do 150 30 50 5 20 10 15 

IV do 500 30 70 5 25 15 20 

V do 800 50 150 10 30 20 25 

VI do 1200 80 300 15 35 20 25 

VII nad 1200 120 600 25 40 25 30 

V případě překročení čerpání služeb této kategorie budou hodiny nad rámec tohoto rozsahu 

fakturovány čtvrtletně v ceně  Kč bez DPH za hodinu. 
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Ceník za služby v kategorii C 

Specifikace služby Měrná jednotka Cena bez DPH 

Individuální školení / konzultace 1 den ( ½ den) 

Hromadné školení*  1 den ( ½ den) 

Implementační balíček  

• zvýšená podpora uživatelů  

• konzultace  

• pomoc a podpora při nastavení nutných 

parametrů 

• revize workflow 

1 měsíc 

*hromadné školení je realizováno při minimálním zájmu 5 účastníků 
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Příloha č. 3 – Kalkulace ceny 

 

Kalkulace vychází z rozsahu využití EIS a stavu průměrných přepočtených zaměstnanců (FTE) 

 

Počet platných FTE ve stavu k 1.1.2023: 117 

V souladu s Přílohou č. 1 je ústav zařazen do Kategorie 2 

 

Rozsah využití EIS 

PAM Účetnictví Nadstavby SPSL 
SPSL 

(mr) 
Reporting Workflow 

Import osob 

z ext. systému 

NE ANO ANO NE NE ANO ANO ANO 

 

Kalkulace paušální platby 

 PAM Účetnictví Nadstavby SPSL 

 

 

SPSL 

(mr) 

Reporting Workflow 

Impor

t osob 

z ext. 

systé

mu 

Platba 

Volné 

hodiny*)  

*) Volné hodiny pro čerpání služeb kategorie B v rámci paušální platby 

 

Paušální cena za EIS za rok: 31 500,- Kč 

Čtvrtletní platba: 7 875,- Kč 

 

Čtvrtletní platba je rozdělena na část SLA1 úroveň podpory a hosting a to následovně: 

• Čtvrtletní paušální cena ze SLA1 úroveň podpory  6 142,50,- Kč 

• Čtvrtletní paušální cena za hosting serverové infrastruktury  1 732,50,- Kč 

 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 

 

 




