
SZRAP000EJKI :

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DATOVÉHO CENTRA

evidované u Objednatele pod č. SZR-556-2/Ř-2012
evidované u Poskytovatele pod č. 2012/0003/OZ

uzavřené dne 1. 8.2012 ve znění dodatku č. 1 a č. 2

(dále jen ,,Smlouva")

SMLUVNÍ STRANY

1.

2.

Česká republika - Správa základních registrů
Se sídlem: Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
IČO: 72054506
DIČ: CZ72054506 - není plátcem DPH
Bankovní spojeni: Česká národní banka
Č. účtu: 19 - 5600881/0710

dále také jako ,,Objednatel" nebo ,,SZR"

Česká pošta, s. p., odštěpný závod ICT služby
Se sídlem: Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983

Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A,
vložka 7565
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: 117404973/0300

dále také jako ,,Poskytovatel" nebo ,,OZ Cp"

(dále také společně označováni jako ,,smluvní strany")

ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2012 "Smlouvu o poskytování služeb Datového
centra" (dále jen ,,Smlouva"), následně 1. 11. 2012 dodatek č. 1 k této Smlouvě a 28. 1. 2013
dodatek č. 2 k této Smlouvě.

1.2 Ve smyslu ustanoveni článku 15 odst. 15.6 Smlouvy uzavírají uvedené smluvní strany tento dodatek
č. 3 (dále jen ,,Dodatek").
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ČLÁNEK 2
PŘEDMĚT DODATKU

Smlouva se tímto Dodatkem mění následovně:

2.1 Článek 4 odstavec 4.2 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: ,,
ID Označení Název Služby Jednotlivé oblasti Služby Cena v Kč za jednotlivé oblasti Služby

KL včetně pojištěni

bez DPH DPH s DPH
1 HH01 Housing " Cena za 1 měsíc poskytováni Služby "

Pronájem [13"1] Racků 160 871 33 782,91 194 653,91
šiře [19"]
Prostory pro umístění [14] 147 129 30 897,09 178 026,09
Racků šIře [19"]

Cena za 1 kWh spotřebované elektrické "
energie a služby spojené s její

dodávkou
Zálohované napájeni a 8,1125 1,703625 9,816125
chlazení, z toho:
zálohované napájení 2,95 0,6195 3,5695
zálohované chlazení 5,1625 1,084125 6,246625
Příprava služby Footprint 4 Cena za přípravu služby
nebo 8 6 000 1 260 7 260
Příprava služby rozvaděč

4 000 840 4 840
1 HH01 Hosting"- jednorázový poplatek v Kč

vstupní karty Vydání prvních 5-ti karet O O O
HC Malešice pro každý registr (celkem

20)
Správní poplatek za ztrátu 500 105 605
karty, změna údajů karty,
zneplatněni karty

2 PL - 13 Služba VPN Provoz a správa VPN na Cena za 1 měsíc správy 1 VPN
pronajaté přenosové 2 000 420 2 420
kapacitě

3 PL - 11 Ethernet Cena za 1 měsíc služby

100 Mbps 20 000 4 200 24 200
200 Mbps 30 000 6 300 l 36 300
Rychlost 1G L2OMPLS 80 000 16 800 96 800
Rychlost 1GE 80 000 16 800 96 800
Rychlost 10GE 140 000 29 400 169 400

Instalační poplatek za zrychlené dodání
Pro všechny rychlosti 50 000 10 500 60 500 "

4 PL — 12 Fibre channel Cena za 1 měsíc pronájmu

Rychlost 2G FC 110 000 23 100 133 100
Rychlost 4G FC 120 000 25 200 145 200"
Rychlost 8G FC 120 000 25 200 145 200

Instalační poplatek za zrychlené dodáni
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Pro všechny rychlosti 50 000 10 500 60 500
5 CMS-11.2 Služby CMS Cena za 1 měsíc služby

AlS OVM O O O
InstalačnI poplatek za zrychlené dodání

AlS OVM+ 60 000 12 600 72 600

6 CMS-11.3 EGON Cena za 1 měsíc služby
Publikace příslušného O O O
interface z prostředí ISZR
do prostředí CMS - KIVS.
Publikace přIslušného
interface z prostředí ISZR
do prostředí CMS -
Internet
Vyvažováni zátěže.

7 SM-51 Monitoring Cena za 1 měsíc služby
Umistění sondy v DC, O O O
Sledování fyzické rozhraní,
zatíženi portu, počet chyb,
subinterface), Sledováni
služeb EGON

celkový přehled o cenách za službu HH01 po jednotlivých registrech je uveden v příloze č. 1 této
Smlouvy.
celkový přehled o cenách za konektivitu jednotlivých registrů je uveden v příloze č. 1h této Smlouvy.

Poskytovatel provádí měření zálohovaného napájení a chlazeni odečtem stavu třífázových panelových
měřicich altimetrů.

Pravidelná měsíční fakturace ceny elektrické energie Objednateli probíhá na základě Poskytovatelem
změřeného příkonu jednotlivých racků dle cen uvedených ve výše uvedené tabulce.

výše uvedená cena zálohovaného napájeni uvedená v tomto odstavci je cena pevná, platná do prvního
dne osmého měsíce kalendářního roku nás|edujÍcĹho po roce podpisu Smlouvy a následně prvního dne
osmého měsíce každého kalendářního roku. Ke změně této ceny může dojít formou změnového řízení a
dále v případech stanovených v odst. 4.3.3 a 4.3.4 tohoto článku.

Cena pojištění uvedená v tomto odstavci je cena pevná, platná od prvního dne osmého měsíce
kalendářního roku nás|edujÍcÍho po roce podpisu smlouvy a následně prvního dne osmého měsíce
každého kalendářního roku. Ke změně této ceny může dojít formou změnového řIzení a dále v případech
stanovených v odst. 4.3.3 a 4.3.4 tohoto článku."

Ostatní odstavce článku 4 zůstávají beze změny.

2.2 Článek 8 se doplňuje o odstavce 8.6, 8.7, 8.8 a 8.9 v následujíchn znění:

,,8.6 Poskytovatel se zavazuje udržovat teplotu v datovém sále v úrovni 20°C (s toleranci +-6 "C).
Služba je považována za nedodanou, pokud teplota dosáhne 26,1°C, služba je považována za
dodanou, pokud teplota klesne na 26,0 "C. Teplota je pro účel této Smlouvy definována takto:

DC Olšanská - teplota měřená v příslušné uličce mezi stojanovými řadami, kde jsou umístěny
racky s technologiI Objednatele

DC Malešice - průměr teplot změřených na teplotních čidlech mezirackových klimatizačních
jednotek příslušné stojanové řady.

V případě překročeni uvedených teplot předá Poskytovatel Objednateli detailní záznam
naměřených teplot za dobu, kdy došlo k překročeni teplot specifikovaných výše. Záznam bude
předán s rozlišením po 1 minutě.
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8.7

8.8

8.9

Poskytovatel je povinen Objednateli na vyžádání poskytnout náhled do záznamu kamerového
systému 14 kalendářních dni zpětně. V případě bezpečnostního incidentu je Objednatel oprávněn
vyžádat kopii záznamu z kamerového systému vztahujÍcÍ se k době trvání bezpečnostního
incidentu. Písemná žádost o poskytnuti kopie z kamerového systému musí být doručena
Poskytovateli do 12 dnů od data, kdy došlo k bezpečnostnímu incidentu.
Poskytovatel v rámci řízeného přístupu zajistí s|edQvání vstupů fyzických osob, členů servisních
organizací nebo pracovníků dodavatele Objednatele, kteří budou oprávněni ke vstupu do
datového sálu. Poskytovatel v rámci Záznamu o poskytnutých službách předloží záznamy o
vstupech fyzických osob, členů servisních organizací nebo pracovníků dodavatele Objednatele
do DC."
Poskytovatel souhlasí s předáváním informaci o účtovaných cenách třetím stranám Objednatele,
kterým Objednatel přeúčtovává Ceny za Služby Poskytovatele

2.3 Článek 12 SANKCE se ruší a nahrazuje se novým zněním:
ČLÁNEK 12

SANKCE A SLEVY
,,12.1 Smluvní strany se tímto dohodly, že v případě nesplnění závazků stanovených touto Smlouvou, má

druhá smluvní strana právo na uplatněni sankce nebo slevy z ceny dle níže uvedených podmínek.

12.2 Smluvní strany se tímto dohodly, že smluvní pokuty nebo slevy z ceny za porušení závazků
souvisejÍcÍch s poskytováním jednotlivých Služeb jsou nás|edujÍcÍ:

12.2.1 Sleva z ceny Služby:
a) v případě, že teplota dle definice v ČI. 8 odst. 8.6 dosáhne 26,1"C nebo Objednatel nemůže

využívat Službu HH- 01 dle ustanovení v odst. 3.2 této Smlouvy pro poruchu kritické
infrastruktury tj. zálohovaného napájeni, je Objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny
ve výši 110,00 KČ Qedno sto deset korun českých) za každou minutu nedostupnosti nad
stanovený parametr roční dostupnosti ve výši 99,982% Služby HH-01, a to za každý
pronajatý Rack nebo za každý poskytnutý prostor pro Rack. Sleva je omezena maximálni
cenou za 6 kalendářních měsíců, kterou by Objednatel uhradil za službu HH-01
v případě bezporuchové služby.

b) v případě, že Objednatel nemůže využívat ostatní Služby dle ustanoveni ČI. 3 odst. 3.2 této
Smlouvy je Objednatel oprávněn za každou minutu nedostupnosti nad stanovený
parametr dostupnosti ve výši 99,9 % požadovat slevu ve výši 0,1% z částky souhrnného
měsíčnIho vyúčtováni služeb dle ustanoveni ČI. 3 odst. 4.2 této Smlouvy.

Toto ustanoveni se nevztahuje na předem ohlášené a odsouhlasené odstávky technobgií
Poskytovatele.

12,2.2 Smluvní pokuta za nedodrženi lhůty pro odstranění poruchy souvisejici infrastruktury

objednatel má právo uplatnit smluvní pokutu:

· ve výši 10 000,- Kč v případě, kdy Poskytovatel neodstranil v daném dni kritickou poruchu
související infrastruktury ve lhůtě dle přílohy č. 4 Smlouvy za každý takový případ porušeni
pro vybraný pronajatý Rack nebo vybraný prostor pro rack,

· ve výši 5 000,- KČ v případě, kdy Poskytovatel neodstranil v daném dni hlavní poruchu
související infrastruktury ve lhůtě dle přílohy č. 4 Smlouvy za každý takový případ porušeni
pro vybraný pronajatý Rack nebo vybraný prostor pro rack.

12.3 Smluvní strana, která poruší závazek mlčenlivosti vyp|ývajÍcÍ z článku 11 Smlouvy, je povinna
zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každé prokázané porušeni
takové povinnosti.

12.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je Poskytovatel oprávněn
účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se
stanoví výše úroků z prodlení a podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.5. Smluvní pokuty podle tohoto článku se neuplatní v případech stanovených v jednotlivých
Katalogových listech, nebo pokud k prodlení došlo z důvodů uvedených v či. 9 odstavci 9.4
Smlouvy.

4/5
Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb Datového centra



12.6 Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok příslušné smluvní strany na náhradu škody převyšující
částku smluvní pokuty.

12.7 Smluvní pokuty a úrok z prodlení budou povinnou smluvní stranou uhrazeny do 30 (třiceti)
kalendářních dnů od doručení řádně vystavené a oprávněné faktury.

12.8 Smluvní strany se zavazují před uplatněním nároků podle tohoto článku vyzvat písemně povinnou
smluvní stranu k podání vysvětlení.

12.9 Objednatel má právo na uplatněni smluvní pokuty ve výši 100 000,- KČ za každé nedodrženi
povinnosti podle ČI. 10 odstavce 10.1 této Smlouvy."

2.4 V příloze č. 1 - Popis poskytovaných služeb pododst. 5.4 zni:

5.4 zajištění hlášeni a řešení incidentů a požadavků
a) HD MV a SD SZR bude vzájemně komunikovat e-mailem a telefonicky na niže definované kontakty.

V pracovni době: 8:00 - 18:00
V mimopracovní době: 18:00 - 8:00
Helpdesk MV (ČP OZ ICTS)

Při předání incidentu/požadavku mezi jednotlivými hd/(sd) dojde vždy rovněž k předání čísel
incidentů/požadavků (TT), pod kterými jsou dané TT v HD/SD obou stran vedeny. Bez těchto čísel TT
nelze přeblrat/předávat.

b) Veškeré závady týkající se konektivity i datového centra (například výpadek klimatizace, napájeni) ŠD
SZR zadává e-mailem na HD MV.

ČLÁNEK 3
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Smluvní strany prohlašujI, že si tento Dodatek přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednáni,
3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1. 12. 2013.

3.3 Ustanoveni a přílohy Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

3.4 Terminy a definice použité ve Smlouvě mají stejný význam i v tomto Dodatku.

3.5 Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy a
Poskytovatel obdrží 2 (dva) stejnopisy.

Česká republika - Správa základních registrů Česká pošta, s. p., odštěpný závod ICT služby

V P,a,e dne V Praze dne ...................
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