
Dodatek č. 1

k Servisní smlouvě o údržbě a podpoře informaČního systému výnosy
trestních sankcí

Č. MSP-33/2021-MSP-CES

Smluvní strany:

(l) Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem:
IČO:
zastoupená:
(,,Objednatel")

Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
00025429
Mgr. Elenou Ransdorfovou, ředitelkou odboru informatiky

(2) Conceptica s.r.o.

se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha l
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 115120
IČO: 27578348
DIČ: CZ27578348
zastoupená: Ing. Tomášem Hamrem, jednatelem
(,,Poskytovatel")

(společně dále jen ,,Smluvní strany" a každá jednotlivě jen ,,Smluvní strana")

uzavírají niže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. l (dále jen ,,Dodatek"):

PREAMBULE
Na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu ,,PosAytováni služeb podpory, provozu a
rozvoje inforniačniho sys/énní VTS (výnosy /res/nich sankci)" uzavřely Smluvní strany dne 27.
května 2021 Servisní Sň1/OllVll O údržbě a podpoře inforniačniho sys/énní výnosy /res/nich
,sankci Č. MSP-33/2021-MSP-CES (dále jen ,,Smlouva" nebo ,,Servisní smlouva"). jejímž
předmětem je zajištění poskytování služeb podpory a rozvoje programového vybavení
informačního systému výnosy trestních sankcí (VTS).

Účelem Dodatku je navýšení počtu Člověkodnů na poskytování Služeb na Objednávku
(rozvojových služeb), a to zejména za účelem vytvoření modulu, který zajistí bezproblémový
způsob odbavení žádostí o přístupy, obnovu přístupů a blokaci přístupů, v návaznosti na
zvýšené zabezpečení informačního systému výnosy trestních sankcí.



ČI. I.

Smlouva se mění takto:

l. Poslední věta odstavce 6.2 Článku 6 (Cena) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným
zněním takto:

,,Za dobu trvání Servisní sni/ouvy bude sjednaný rozsah Služeb na objednávku činil
n1ajcin1áh/ě 219 Č/ověkodnů a Cena Služeb na objednávku bude tedy ve svéni SOllČ/ll činil
ce/keni n1ajcin1áh/ě l 423 500 KČ bez DPH (slovy: jeden nii/ion č/ýřis/a dvacet tři tisíc pěl
sel konín českých) za dobu trvání Servisní sn1/oln'y."

ČI. II.

l. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny Smluvní
strany prohlašují, že Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení č. 111/2022-MSP-
CES, uzavřená mezi Smluvními stranami dne 27. listopadu 2022 za účelem vypořádání
bezdůvodného obohacení z důvodu neuveřejnění Objednávky č. 5 1/2021-OI-OBJ/27
(MSP-224/2021-MSP-CEO) nemá vliv na ujednání Servisní smlouvy a na práva a
povinnosti ze Servisní smlouvy vyplývající.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajisti Objednatel.

3. Tento Dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Dodatek podepsán
vlastnoručně, je vyhotoven ve Čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran
obdrží po dvou (2) vyhotoveních. Je-li Dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomoci
kvalifikovaného elektronického podpisu.

4. Smluvní strany prohlašuji, že je jim znám celý obsah Dodatku a že tento Dodatek uzavřely
na základě své svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne V Praze dne

Za Poskytovatele:

r

y

Za Obiednatele:

Ing. Tomáš Hamr
jednatel

Mgr. Elena Ransdorfová
ředitelka odboru informatiky


