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DODATEK č. 5 
ke Smlouvě o poskytování služeb „systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat pro výrobu osobních 

dokladů v působnosti Ministerstva vnitra“ 

 

DODATEK č. 5 

ke Smlouvě o poskytování služeb  

 „systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat pro výrobu 

osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra“ 

uzavřené dne 13. 5. 2015 
mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, jako zákazníkem  

(evidované u zákazníka pod č. 45/2015) 
a Atos IT Solutions and Services, s.r.o., jako poskytovatelem 

(evidované u poskytovatele pod č. D0468SS1204) podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník a podle § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
I.  

 
Smluvní strany smlouvy o poskytování služeb „systému zpracování žádostí, pořizování a 
zpracování dat pro výrobu osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra“  
ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“), se s ohledem na čl. 3 odst. 3. 6 a v souladu  
s  čl. 18. odst. 18.1 smlouvy dohodly, že smlouva se mění a doplňuje takto: 

 

1. V označení smluvních stran se zmocněnci pro jednání věcná a technická mění takto: 
 

za poskytovatele: xxx 

  

 xxx 

  

za zákazníka: xxx 

   

 xxx 
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2. V článku 3 odst. 3.5 se tabulka doplňuje takto: 
    „ 

Název Popis 

ZP006 – Adresa úřadu 

(dále jen „ZP006“) 

Úpravy aplikačního vybavení CDBP SI II. 

Zavedení označení údaje o adrese místa 

trvalého pobytu občana na adrese ohlašovny 

nebo na adrese sídla zvláštní matriky jako 

adresa úřadu. 

             „. 
 
3. V článku 5 odst.  5.3 zní: 

 
„5.3  Smluvní cena poskytovatele za předmět smlouvy podle odst. 3.2 smlouvy činí:  

Období 
Měsíční cena za službu UNO  

bez DPH v Kč 

1. 1. 2016 – 31. 1. 2016 439 149 

1. 2. 2016 – 29. 2. 2016 423 597 

1. 3. 2016 – 31. 3. 2016 441 336 

1. 4. 2016 – 31. 5. 2016 465 156 

1. 6. 2016 – 31. 8. 2016 470 965 

1. 9. 2016 – 30. 9. 2016 473 227 

1. 10. 2016 – 31. 12. 2016 473 732 

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 475 974 

1. 1. 2019 – 31. 12. 2021 456 642 

1. 1. 2022 – 31. 12. 2025 455 080 

CELKEM za období 55 248 040 

 

Detailní rozpis cen a cenové podmínky pro plnění předmětu smlouvy podle odst. 3. 2 jsou 
uvedeny v příloze č. 6 této smlouvy.“. 

 

4. V článku 5 odst. 5.4 se tabulka doplňuje takto:  
„ 

Název 
Cena v Kč 
bez DPH 

ZP006 1.031.680,00 

„. 
 

5. Dosavadní příloha č. 3 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze č. 1 
tohoto dodatku. 
 

6. Dosavadní příloha č. 6 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze č. 2 
tohoto dodatku. 

 
7. Dosavadní příloha č. 7 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze č. 3 

tohoto dodatku. 
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III.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy a přílohy ke smlouvě se nemění. 

 

IV. 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že úpravy systému CDBP a veškeré činnosti realizované 

poskytovatelem v souvislosti se ZP006 před platností tohoto dodatku, jsou považovány za 
plnění a závazky dle této smlouvy a v jejím režimu s nimi bude rovněž nakládáno. 

 
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek bude v souladu se zákonem  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Veškeré úkony  
s tím související zajistí zákazník.  

 

V.  

 

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom (1) výtisku. 

 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran s výjimkou čl. I odst. 3 tohoto dodatku, který nabývá účinnosti dnem  

1. 1. 2017. 

 

Poskytovatel:   Zákazník: 
 

V Praze dne …………………  V Praze dne ……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………………… …………………………………………… 

 xxx xxx 

 xxx xxx   
         
Atos IT Solutions and Services, s.r.o.                      STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 


