
DODATEK č. 1 
ke smlouvě č. 175310249 

 
I. 

Smluvní strany 
 
Česká republika – Ministerstvo obrany 
se sídlem:   Tychonova 1, 160 01 Praha 6     
zastoupená:          ředitelem odboru komunikačních a informačních systémů 

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
    Ing. Petrem ZÁBORCEM 
se sídlem kanceláře:  náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
IČO:     60162694 
DIČ:                   CZ60162694 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1  
číslo účtu:   404881/0710  
Informační systém datových schránek (dále jen „ systém ISDS“) 
Identifikátor datové schránky: hjyaavk 
Adresa pro doručování korespondence:  
    Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
    odbor komunikačních a informačních systémů 

náměstí Svobody 471/4 
160 01 Praha 6 

 (dále jen „kupující“) 
a 

S.ICZ a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7363 
se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4  
zastoupená:   Mgr. Danem ROSENDORFEM, předsedou představenstva 
IČO:    26482444 
DIČ:    CZ699000372 
Bankovní spojení:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu:   2109224082/2700 
Identifikátor datové schránky:  
Adresa pro doručování korespondence: S.ICZ a.s.  

 Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 
 (dále jen „prodávající“). 
 
se v souladu s čl. XV. odst. 2 kupní smlouvy č. 175310249 ze dne 10.11. 2017 (dále jen „smlouva“) 
a za dodržení podmínek stanovených § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
(dále jen „dodatek“).  

II. 

Účel dodatku 

Účelem dodatku je aktualizace ustanovení smlouvy s ohledem na nedostupnost původně 
navrhovaného typového označení Rozvaděče 42U, přechod na vyšší verzi programového vybavení 
a vydání nového certifikátu pro kryptografický prostředek. Žádná ze změn nemění původní 
obchodní podmínky ani cenu zboží sjednané ve smlouvě a nemá vliv na požadovanou funkčnost 
řešení. 
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III. 

Změny a doplňky 

1. V příloze č. 1 smlouvy bod 1. Hardwarové vybavení se u položky Rozvaděč 42U ruší text 
„NetShelter SV 42U 600mm Wide x 1060mm“ a nahrazuje se textem „Triton rozvaděč 
42U/600x1200dv“. Změna vychází z nedostupnosti původně navrhovaného typového označení 
rozvaděče a jedná se o plnohodnotnou náhradu. 

2. V příloze č. 1 smlouvy bod 2. Programové vybavení se u položky Publikační software ruší text 
„Citrix XenDesktop Enterprise“ a nahrazuje se textem „Citrix xendesktop Platinum“. Změna 
vychází z podrobného návrhu IS RUPS zpracovaného v souladu s čl. VI. odst. 5 smlouvy a 
jedná se o přechod na vyšší verzi programového vybavení. 

3. V příloze č. 1 smlouvy bod 3. Kryptografické prostředky se u položky LANPCSe-AES ruší text 
„LANPCSe-AES“ a nahrazuje se textem „LANPCS-RG2“. Změna vychází z nového certifikátu 
č. K20185 vydaného Národním úřadem pro kryptografickou a informační bezpečnost. Nově 
dodávaný kryptografický prostředek plnohodnotně nahrazuje původně navrhovaný s tím, že 
jeho výkonnost je vyšší. 

IV. 
Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích o 2 listech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto 
dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky 
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem 
tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 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. 

5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. 

 
 
 

V Praze dne       . prosince 2017 
 

 V Praze dne       . prosince 2017 

ředitel OKIS SVA MO 
Ing. Petr ZÁBOREC 

 
 

…………………………………….. 

            předseda představenstva S.ICZ a.s. 
   Mgr. Dan ROSENDORF 

 
 

……….………………………….. 

   

 


