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DODATEK Č. 1
KE SML OUVĚ  O P OS K Y T OV Á NÍ  IT SLUŽEB  

C E S / 2 3 3 / 2 0 2 2 / D A F U
uzavřený ve smyslu obecně závazných platných právních předpisů, 

níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami,
takto:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 Teplice 

IČO: 490 99 469
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 
(dále jen „Objednatel")

a

Mateotech a.s.
se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 

IČO: 294 15 560
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2823 

zastoupená: Ing. Miloslavem Řehákem, předsedou představenstva 
(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „Smluvní strany" či každá ze Smluvních stran
samostatně jako „Smluvní strana")

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 02.02.2022 uzavřely Smlouvu o poskytování IT služeb 
s označením CES/233/2022/DAFU (dále také jako „Smlouva").

2. V návaznosti na potřebu další vzájemné spolupráce, se smluvní strany, v souladu s ujednáním 
odst. 25.3 Závěrečných ustanovení Smlouvy, dohodly na prodloužení Smlouvy, takto:

Článek II.
Změnová ujednání

1. Původní znění odst. 4.1 Smlouvy zní: Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12. 2022 
(dále jen „Doba trvání").

Nové znění odst. 4.1 Smlouvy zní: Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 03. 2023 
(dále jen „Doba trvání").
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Původní znění odst. 0.3 Smlouvy zní: Po dobu realizace Projektu, tedy do konce roku 2022 
(dále jen „Přechodné období"), je nutné uzavřít smluvní vztah, který umožní postupnou 
realizaci všech kroků v rámci Projektu. Po skončení Přechodného období bude tento smluvní 
vztah nahrazen standardním ujednáním obvyklým pro členy Skupiny Severočeská voda.

Nové znění odst. 0.3 Smlouvy zní: Po dobu realizace Projektu, tedy do konce března roku 2023 
(dále jen „Přechodné období"), je nutné uzavřít smluvní vztah, který umožní postupnou 
realizaci všech kroků v rámci Projektu. Po skončení Přechodného období bude tento smluvní 
vztah nahrazen standardním ujednáním obvyklým pro členy Skupiny Severočeská voda.

2. Pro předejití případným nesrovnalostem smluvní strany sjednávají a doplňují Smlouvu o 
Přílohu č. 4 (předané HW a služby), která obsahuje částečný výčet předávaných a přebíraných 
aktiv (služeb a HW) dle ujednání smluvních stran dle Smlouvy, který specifikuje zde uvedené, 
přebírané od společnosti HAKO plus s.r.o. (IČO 25447823).

3. V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních 
stran obdrží 2 stejnopisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jej níže 
podepisují.
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Článek III.
Závěrečná ujednání

Objednatel Poskytovatel

Ing. Bronislav Špičák 

generální ředitel

Ing. Miloslav Řehák

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkcvská 1689 

IČ <o.908948C, DIČ C 24C 0994  C9
O
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Příloha č. 4 -  předané HW a služby 

HW:

* Teplice:
* Gateway (gwtpl)
* Server pro www (spider)
* Server pro EZVR (tiger)
* Server s XEN (malltpl)
* 2x Cisco SG350X-48P ve stacku rack
* Teplotní čidlo dostupné přes www
* Vnitřní síť
* Cisco SG350X-48P a Cisco SG200-50P malý rack pro 4.p.
* Cisco SG300-52 pro 2.p.
* Cisco SG250-26 pro 3.p.
* Cisco SG200-26P pro 5.p.
* 7x Mikrotik RB-2011
* Tplink switch v zasedačce

* Liberec:
* Gateway (gwlbc)
* 2x Cisco SG350X-48P ve stacku rack
* Vnitřní síť
* Cisco SG200-50P pro 2.p.
* Cisco SG200-26P pro 3.p.
* Cisco SG200-8 v zasedačce
* 4x Mikrotik RB-2011

Služby:

* Teplice:
* Gateway
* failover redundantní konektivita
* Firewall
* OpenVPN spoj Teplice-Liberec
* OpenVPN pro uživatele, info sms/email, měsíční statistika přístupů
* Web proxy
* Monitorování serverů a aktivních prvků (Nagios)
* Statistika přístupů uživatelů
* VLÁN pro zasedačku
* DMZ
* Webserver Tomcat 8.5 pro www
* FTP pro výměnu dat
* Virtuální stroje
* Amos
* Fotogal

* Liberec:
* Gateway
* failover redundantní konektivita
* Firewall
* OpenVPN spoj Teplice-Liberec
* Web proxy
* Monitorování serverů a aktivních prvků (Nagios)
* Statistika přístupů uživatelů 
VLÁN pro zasedačku


