
 

 

 

 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB 

PROVOZU, ÚDRŽBY, MAINTENANCE A PODPORY 

 SYSTÉMU SOP 
 

 
č. Objednatele: SLS-2022-0017-0311  č. Poskytovatele:  

 
Smluvní strany: 

 
Český metrologický institut 

se sídlem: Okružní 31, 638 00 Brno, Česká republika 
IČO: 00177016  

 zastoupen: Ing. Františkem Staňkem, Ph.D., odborným ředitelem pro legální metrologii  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné  

 
a společnosti 

 

COMVERGA a.s. 

se sídlem Vinohradská 2396/184,130 52 Praha 3 

IČ: 25949098, DIČ: CZ25949098 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12229 

bankovní spojení: Raiffeisenbank Hradec Králové, č. ú. 7773377733/5500 

zastoupená Mgr. Martinem Košutem, předsedou představenstva 

a 

e-Business Services a.s. 

se sídlem Vinohradská 2396/184,130 00 Praha 3 

IČ: 26115808, DIČ: CZ 26115808 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6135 

bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 51-665020217/0100 

zastoupená Ing. Ladislavem Šedivým, předsedou představenstva 

(obě společnosti společně dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé 

(Objednatel a Poskytovatel dále též jen „smluvní strany“) 

 

 
uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o poskytování servisní podpory – provozu, 

údržby, maintenance a podpory systému SOP ze dne 22. 12. 2022 (dále jen „Smlouva“). 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tento Dodatek je uzavírán z důvodu mylného předpokladu Poskytovatele týkajícího se začátku 

účinnosti Smlouvy. 



 

 

 

 

2. Poskytovatel při podání nabídky v zadávacím řízení „Servisní podpora k systému SOP“ předpokládal, 

že Smlouva nabude účinnosti až 1.2.2023 a že inflační doložku podle čl. IV odst. 4 Smlouvy bude moci 

uplatnit nejdříve po skončení roku 2024. Z toho důvodu do nabídkové ceny zakalkuloval 

předpokládanou výši inflace za roky 2022 a 2023. 

3. Protože Smlouva byla uzavřena v prosinci 2022 a poskytovatel tak bude moci uplatnit inflační doložku 

po skončení roku 2023, dohodly se smluvní strany na snížení ceny za paušální služby a na snížení sazeb 

za člověkohodinu od data účinnosti tohoto Dodatku. 

4. Tento Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna Smlouvy uvedená v tomto 

Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť se nejedná o změnu, která by: 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly 

této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, 

nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky 

 

 

II. 

Předmět dodatku 

1. Cena za Paušální služby uvedená v čl. IV odst. 2 písm. a. Smlouvy se snižuje o 14 100,- Kč bez DPH 

na cenu ve výši 98 800,- Kč bez DPH. 

 
2. Tabulka v příloze č. 1 písm. B „Výčet dílčích služeb“ se nahrazuje následující tabulkou: 

Název služby Kategorie 

služby 

Cena paušální 
služby za měsíc 

Provoz systému Paušální služba 

Helpdesk Paušální služba 

Údržba Paušální služba 

Maintenance Paušální služba 

Podpora Paušální služba 

Paušální služby celkem 98 800,00 Kč 

Mimořádné služby Ad-hoc služba --- 
 

3. Tabulka v příloze č. 1 písm. H odst. 2) „Mimořádné služby“ se nahrazuje následující tabulkou: 

Role Činnosti Sazba / čl. hod. 
bez DPH 

vedoucí projektu vedení projektu, business analýza 

konzultant, 

analytik 

funkční a technická analýza a návrh, dokumentace, 

školení 
vývojář, 
programátor 

realizace software (vývoj, instalace, konfigurace, 
testování, nasazení), údržba, maintenance a podpora 

 



 

 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná. Všechna ustanovení 

Smlouvy přiměřeně platí i pro tento Dodatek, není-li v tomto Dodatku uvedeno jinak.   

2. Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich výkladem uvedeným ve 

Smlouvě.  

3. Dodavatel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění tohoto Dodatku s výjimkou 

dílčích cen a sazeb uvedených v čl. II odst. 2 a 3 tohoto Dodatku v souladu s povinnostmi Objednatele 

podle právních předpisů. 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po 

vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle. Na důkaz dohody o všech článcích Dodatku 

připojují osoby oprávněných jednat jménem smluvních stran své podpisy. 

 

 

za Objednatele:     za Poskytovatele: 

V Brně dne /viz datum el. podpisu/ V Praze dne /viz datum el. podpisu/ 

 

………………………………………… 

 Ing. František Staněk, Ph.D. Mgr. Martin Košut 
odborný ředitel pro legální metrologii předseda představenstva COMVERGA a.s. 
 

 

 

 

 

  ………………………………………… 

  Ing. Ladislav Šedivý 

  předseda představenstva e-Business Services a.s. 
 


