
Dodatek č. 3
k Smlouvě o poskytování služeb Technické podpory IS

PROXIO

Číslo smlouvy na straně poskytovatele: MS-055/12-D3

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
elektronická podatelna: 
ID datové schránky:

statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města 
0028810 
CZ00268810 
epodatelna@mmhk.cz
bebb2in

příslušný odbor: odbor informatiky
kontaktní osoba: Ing. Jan. Nagy, vedoucí odboru informatiky

tel.: +420 495707307, +420 731131110 
email: ian.naqy@mmhk.cz

(dále jen „Objednatel")

a

2. Poskytovatel:
Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Kontakt:
Spisová značka: 
Bankovní spojení:

MARBES CONSULTING s.r.o.
ova   ní  Předměstí  326 00 Plzeň 

       
  
25212079 
CZ 25212079

C 8963 vedená u Krajského soudu v Plzni 
Československá obchodní banka, a. s. 
  

(dále jen „Poskytovatel")

Článek II.
Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.01.2013 Smlouvu o poskytování služeb Technické 
podpory IS PROXIO č. 2013/0013, ve znění dodatků č. 1 ze dne 27.01.2017 a č. 2 ze 
dne 20.12.2021 (dále jen „smlouva").

2. Smluvní strany se dohodly v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové 
a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání 
veřejných zakázek, a v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „zákon") na realizaci změny závazku ze smlouvy spočívající 
v rozšíření služeb technické podpory pro nově implementované moduly a zároveň ve 
zúžení o službu PROXIO SPPI. Nové služby jsou blíže specifikovány v cenové kalkulaci,



jmlouva o poskytování služeb Technické podpory aplikací č. smlouvy:MS-055/12-D2

která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Smluvní strany tyto změny
považují za nepodstatné, neboť se jedná o dodatečné služby od Poskytovatele, které
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a
změna v osobě Poskytovatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů
spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím
zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými Objednavatelem v původním
zadávacím řízení, způsobila by Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů,
přičemž hodnota dodatečných služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 5 zákona činí
44.740 Kč bez DPH, tj. » 3,64 % původní hodnoty závazku.

3. V návaznosti na shora uvedenou změnu závazku ze smlouvy se smluvní strany dohodly
na změně ceny díla, tj. na novém znění čl. V. odst. 1.1. smlouvy:
Cena za poskytování služeb A, B, C, D a E, blíže specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy,
je stanovena jako cena paušální a činí ročně celkem:

cena bez DPH...................................................................1.562.270 Kč
DPH 21% ......................................................................... 328.076,70 Kč
cena včetně DPH..............................................................1.890.346,70Kč.

4. Původní seznam podporovaných modulů informačního systému v příloze č. 1 smlouvy
MS-055/12, MS-055/12 D1 a MS-055/12 D2 „kategorie Programové vybavení":
Kategorie: Programové vybavení
Název služby: Technická podpora - IS PROXIO
Vazba služby na katalogový list č.: —
Součásti IS PROXIO:
EOS, Agendio, Rozpočet, MS Navision, xR, Agendy registrů (obyvatel, RUIAN, RB,
Volební Agenda, ESP), Matriční agendy, Workflow, CPL, Loader, administrátorské
nástroje včetně nástrojů pro správu a nastavení systému PROXIO, veškeré vazby,
podpůrné komponenty a rozšíření, které jsou implementované v IS provozovatele, včetně
nově implementovaných modulů - PROXIO - Rozklikávací rozpočet, PROXIO - SPPI,
PROXIO - pokladny a terminálový provoz, PROXIO QR kódy, PROXIO - SPUB,
PROXIO - ZVE PRO, Anonymizace ZVE, Integrace PROXIO na portál občana,
Integrace PROXIO na dotační software DOTIS, Integrace PROXIO agendové
pokladny s platebním automatem, Rozvoj POWER Bl finančního reportingu,
PROXIO - Sociální agendy - modul opatrovnictví, eVýkaznictví JASU.
se nahrazuje novým seznamem:
Kategorie: Programové vybavení
Název služby. Technická podpora - IS PROXIO
Vazba služby na katalogový list č.: —
Součásti IS PROXIO:
EOS, Agendio, Rozpočet, MS Navision, xR, Agendy registrů (obyvatel, RUIAN, RB,
Volební Agenda, ESP), Matriční agendy, Workflow, CPL, Loader, administrátorské
nástroje včetně nástrojů pro správu a nastavení systému PROXIO, veškeré vazby,
podpůrné komponenty a rozšíření, které jsou implementované v IS provozovatele, včetně
nově implementovaných modulů - PROXIO - Rozklikávací rozpočet, PROXIO
pokladny a terminálový provoz, PROXIO QR kódy, PROXIO - SPUB, PROXIO -
ZVE PRO, Anonymizace ZVE, Integrace PROXIO na portál občana, Integrace
PROXIO na dotační software DOTIS, Integrace PROXIO agendové pokladny
s platebním automatem, Rozvoj POWER Bl finančního reportingu,

Strana: 2/3

jmlouva o poskytování služeb Technické podpory aplikací č. smlouvy: MS-055/12-D2

která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Smluvní strany tyto změny 
považují za nepodstatné, neboť se jedná o dodatečné služby od Poskytovatele, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a 
změna v osobě Poskytovatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů 
spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím 
zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými Objednavatelem v původním 
zadávacím řízení, způsobila by Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, 
přičemž hodnota dodatečných služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 
Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 5 zákona činí 
44.740 Kč bez DPH, tj. » 3,64 % původní hodnoty závazku.

3. V návaznosti na shora uvedenou změnu závazku ze smlouvy se smluvní strany dohodly 
na změně ceny díla, tj. na novém znění čl. V. odst. 1.1. smlouvy:

Cena za poskytování služeb A, B, C, D a E, blíže specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy, 
je stanovena jako cena paušální a činí ročně celkem:

cena bez DPH................................................................... 1.562.270 Kč
DPH 21% ......................................................................... 328.076,70 Kč
cena včetně DPH..............................................................1.890.346,70 Kč.

4. Původní seznam podporovaných modulů informačního systému v příloze č. 1 smlouvy 
MS-055/12, MS-055/12 D1 a MS-055/12 D2 „kategorie Programové vybavení": 
Kategorie: Programové vybavení
Název služby: Technická podpora - IS PROXIO 
Vazba služby na katalogový list č.: —
Součásti IS PROXIO:
EOS, Agendio, Rozpočet, MS Navision, xR, Agendy registrů (obyvatel, RUIAN, RB, 
Volební Agenda, ESP), Matriční agendy, Workflow, CPL, Loader, administrátorské 
nástroje včetně nástrojů pro správu a nastavení systému PROXIO, veškeré vazby, 
podpůrné komponenty a rozšíření, které jsou implementované v IS provozovatele, včetně 
nově implementovaných modulů - PROXIO - Rozklikávací rozpočet, PROXIO - SPPI, 
PROXIO - pokladny a terminálový provoz, PROXIO QR kódy, PROXIO - SPUB, 
PROXIO - ZVE PRO, Anonymizace ZVE, Integrace PROXIO na portál občana, 
Integrace PROXIO na dotační software DOTIS, Integrace PROXIO agendové 
pokladny s platebním automatem, Rozvoj POWER Bl finančního reportingu,
PROXIO - Sociální agendy - modul opatrovnictví, eVýkaznictví JASU.

se nahrazuje novým seznamem:
Kategorie: Programové vybavení
Název služby. Technická podpora - IS PROXIO
Vazba služby na katalogový list č.: —
Součásti IS PROXIO:
EOS, Agendio, Rozpočet, MS Navision, xR, Agendy registrů (obyvatel, RUIAN, RB, 
Volební Agenda, ESP), Matriční agendy, Workflow, CPL, Loader, administrátorské 
nástroje včetně nástrojů pro správu a nastavení systému PROXIO, veškeré vazby, 
podpůrné komponenty a rozšíření, které jsou implementované v IS provozovatele, včetně 
nově implementovaných modulů - PROXIO - Rozklikávací rozpočet, PROXIO 
pokladny a terminálový provoz, PROXIO QR kódy, PROXIO - SPUB, PROXIO - 
ZVE PRO, Anonymizace ZVE, Integrace PROXIO na portál občana, Integrace 
PROXIO na dotační software DOTIS, Integrace PROXIO agendové pokladny 
s platebním automatem, Rozvoj POWER Bl finančního reportingu,
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PROXIO - Sociální agendy - modul opatrovnictví, eVýkaznictví JASU, Integrace 
PROXIO na ASDP, elektronizace procesů pro schvalování smluv

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 

17.1.2023 číslo usnesení RM/2023/17.
4. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 

poskytovatel 1 vyhotovení.
5. Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k 

němu připojují svoje podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním dodatku včetně všech příloh 

v registru smluv.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl 

uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah 
metadat:

- identifikace smluvních stran:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec 
Králové, IČO: 00268810, datová schránka: bebb2in
MARBES CONSULTING s.r.o., Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, 
IČO: 29108373, datová schránka: xt9urus

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb 
Technické podpory IS PROXIO - rozšíření podpory, změna ceny služeb

- cena: 44.740 Kč bez DPH, 54.135,40 Kč včetně DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou 

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům 
zákona o registru smluv.

Poskytovatel

V Plzni dne 19. 1.2023

Objednatel

V Hradci Králové dne
27. 01. 2023

   

   
 

za   

      
  

  
 

   
       

      
 

Příloha č. 1 - Kalkulace maintenance a podpory nově implementovaných modulů IS 
PROXIO
Příloha č. 2 - Plná moc obchodního ředitele
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PLNÁ MOC

MARBES CONSULTING s.r.o. se sídlem Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, 
IČ 25212079, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 
8963, zastoupená Ing. Petrem Vybíralem, jednatelem, tímto

zmocňuje

pana Ing. Miroslava Dvořák,       ň,

aby ji zastupoval ve všech věcech souvisejících s její obchodní činností, a aby za ni činil veškeré 
související úkony, ústně nebo písemně, ze kteiých bude společnost MARBES CONSULTING s.r,o. 
právně vázána.

Zmocněnec je zejména oprávněn bez omezení a dle vlastního uvážení uzavírat a podepisovat za 
společnost MARBES CONSULTING s.r.o. veškeré obchodní a jiné smlouvy včetně smluv o sdružení 
s jinými subjekty a smluv o nakládání majetkem společnosti, podepisovat nabídky na plnění 
veřejných zakázek a související dokumenty a prohlášení, podepisovat veškeré pracovně právní 
dokumenty včetně uzavírání pracovních smluv, a dohod měnících a ukončujících pracovní poměry 
a podávání výpovědí a ukončení pracovních poměrů.

Zmocněnec je dále oprávněn zastupovat společnost MARBES CONSULTING s.r.o. v jednáních 
s bankami, nakládat s bankovními účty společnostmi včetně podávání příkazů k platbám, uzavírat 
a podepisovat veškeré smlouvy a související dokumenty včetně bankovních záruk, a je oprávněn 
činit vůči bankám za společnost MARBES CONSULTING s.r.o. veškeré právní úkony v rozsahu 
jednatelského oprávnění bez omezení.

Zmocněnec je oprávněn zastupovat společnost MARBES CONSULTING s.r.o. ve všech správních a 
soudních řízeních v plném rozsahu bez omezení.

Zmocněnec je oprávněn zastupovat společnost MARBES CONSULTING s.r.o. v jednáních a při 
uzavírání smluv o nabytí podílů, majetkových účastí, akcií, s těmito nakládat a dále je zcizovat dle 
vlastního uvážení. Zmocněnec je oprávněn udělovat pokyny k veškerým platbám z bankovních 
účtů a z pokladny společnosti MARBES CONSULTING s.r.o., tyto pokyny podepisovat, předávat 
příslušným zaměstnancům společnosti MARBES CONSULTING s.r.o. a vykonávat veškeré úkony 
s tímto související včetně udělování souvisejících písemných i ústních pokynů zaměstnancům a 
jiným pracovníkům společnosti.

Zmocněnec je za výše uvedeným účelem oprávněn i přijímat doručované písemnosti, podávat 
návrhy a žádosti, uzavírat smíry a narovnání, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se nároků, 
podávat opravné prostředky, námitky nebo rozklady a vzdávat se práva na jejich podání, vymáhat 
nároky, plnění nároků přijímat, jejich plnění potvrzovat, to vše ústně nebo písemně a i tehdy, 
pokud je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc pro zastupování zmocnitele ve výše uvedeném rozsahu 
třetí osobě.

Tato plná moc platí do odvolání.

V Plzni dne 6.1.2019

MARBES CONSULTING s.r.o.
Ing. Petr Vybíral, jednatel



Podle ověřovací knihy Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Poř. č. legalizace 19/2020
vlastnoručně podepsal

Ing. Petr Vybíral  

jméno/a. příjmení, datum a místo narození žadatele

   

adresa místa trvalého pobytu

  
Druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní 
údaje, uvedené v této ověřovací doložce 

V Plzni dne 8.1.2020 
 

Jméno a příjmení ověřující osoby, 

Podle ověřovací knihy Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Poř. č. vidimace 371/2020

tato úplná kopie obsahující 2 stran/y
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a
a tato listina je prvopisem obsahujici/m 2 stran/y.

Listina, z niž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný 
zajišťovaci prvek.

V Plzni dne 10.2.2020

   ící  osoby, která vidimaci provedla 
 

/


