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" %datek č. 3 ke smlouvě o poskytováni sdílených služeb datových center

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

,,Občanský zákoník") (dále jen ,,Smlouva")

evid. č. ČSÚ: 185-2013-S

evid. č. SZR: SZR-143-4/Ř-2014

evid. č. ČSÚ dodatku: 033-2018-0

mezi:

1.
IČO:

se sídlem:
zastoupená:

Česká republika - Správa základních registrů
72054506
Na Vápence 14, 130 00 Praha 3

(dále jen ,,Poskytovatel")

a

2.
IČO:

se sídlem:
zastoupená:

Česká republika - český statistický úřad
00025593
Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

(dále jen ,,Správce")

(Poskytovatel a Správce dále také jen ,,Smluvní strany")

1. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2014 smlouvu o poskytování sdílených služeb

datových center.
2. Smluvní strany se dohodly na přejmenováni služby. Služba doposud ve Smlouvě

označovaná jako ,,DC stč" je nově od okamžiku účinnosti tohoto dodatku označovaná
jako ,,DC SPCSS". Tímto se tak účinností tohoto dodatku nahrazuje každý výskyt zkratky
,,DC STČ" ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků zkratkou ,,SC SPCSS". Změna dle
tohoto odstavce se v plném rozsahu týká i jakýchkoliv zkratek, které obsahují zkratku
,,DC stc" jako svoji součást (např. zkratka ,,Služby DC STČ" specifikovaná v ČI. 2 odst.
2.2.1. Smlouvy se účinností tohoto dodatku mění na zkratku ,,Služby DC SPCSS").

3. Z důvodu rozdělení právnické osoby specifikované v ČI. 4 odst. 4.1. Smlouvy se Smluvní
strany dohodly na změně ČI. 4 odst. 4.1. Smlouvy. Odstavec 4.1. článku 4 Smlouvy
nadále zni takto:

4.1. Místem plněni pro poskytování Služby DC SPCSS je: objekt Národního
datového centra státního podniku Státní pokladny Centra sdílených služeb, státní
podnik, se sídlem IČO: 03630919.

4. Smluvní strany se dohodly na změnách zmocněnců, a proto mění ČI. 11 odst. 11.1.1.1. a
odst. 11.1.2.1. Smlouvy. ČI. 11 odst. 11.1.1.1. a odst. 11.1.2.1. Smlouvy nadále zní takto:



11.1.1.1. pro jednání smluvní a ekonomická (mimo podpisu Smlouvy a jeho
dodatků).'

11.1.2.1. pro jednání smluvní a ekonomická (mimo podpisu Smlouvy a jejich
dodatků)

4. Smluvní strany se dohodly na změně ceny části poskytovaných služeb, a proto v příloze
č. 3 Smlouvy ,,Služby DC Cp" mění ČI. 2. odst. 2.5.1. ČI. 2 odst. 2.5.1. přIlohy č. 3
Smlouvy nadále zní takto:

2.5. 1 Cena pronájmu prostoru pro umlstěnl 3 Racků šIře 600 mm

Měs/čn/ cena pronájmu prostorů pro um/stěnl 3 Racků šiře 600 mm je
uvedena v nás/edujlc/ tabulce.'

ID Popis Označeni MěsIČní MěsičnI
Základního fakturace DPH 21% fakturace KČ
registru a Racku KČ bez DPH včetně DPH

12 Footprint-8 ROS 1

13 Footprint-8 ROS 2

14 Footprint-8 ROS 3
Celková měsIčnI cena 45 000 KČ 9 450 KČ 54 450 KČ

5. Smluvní strany se dohodly na úpravě cen části poskytovaných služeb, a proto v příloze
č. 3 Smlouvy ,,Služby DC Cp" mění ČI. 2. odst. 2.5.2. ČI. 2 odst. 2.5.2. přílohy č. 3
Smlouvy nadále zní takto:

2.5.2 Cena zálohovaného napájenl a chlazení

Cena zálohovaného napájeni a chlazení bude Poskytovatelem vypočtena jako
součin součtu celkové změřené měslčnl spotřeby elektrické energie na
zálohované napájení a zálohované chlazení v kWh, a to odečtem stavu
třífázových panelových měřlc/ch altimetrů, ceny jedné kWh elektrické energie
a parametru efektivity využiti elektrické energie v Datovém centru
Poskytovatele tzv. PUE, který je vyjádřen koeficientem účinnosti o hodnotě
1,8.

Cena jedné kWh elektrické energie bez DPH a včetně DPH bude v př/s/ušném
kalendářním čtvrt/et/ totožná s cenou jedné kWh elektrické energie bez DPH a
včetně DPH účtovanou dodavatelem elektrické energie pro Datové centrum
Poskytovatele za dodávku elektrické energie pro Datové centrum
Poskytovatele pro příslušné kalendářní čtvrtletí. Informace o jednotkové ceně
elektrické energie dle předchozí věty platné v uplynulém kalendářním měsíci
bude vždy uvedena v měs/čn/m Záznamu o poskytnuti služeb.

Na písemnou žádost Správce předloží Poskytovatel nejpozději do 5
pracovních dnů od doručení této písemné žádosti Správci podklady, ze
kteiých při vyúčtováni Ceny napájeni a chlazeni vycházel.
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6. V souvislosti s dohodou Smluvních stran na úpravě cen části poskytovaných služeb dle
přílohy č. 3 Smlouvy ,,Služby DC Cp", se Smluvní strany dohodly na změnách přílohy č. 3
Smlouvy ČI. 2. odst. 2.5.3.2., odst. 2.5.3.4., odst. 2.5.4. a odst. 2.5.5. ČI. 2 odst. 2.5.3.2.,
odst. 2.5.3.4., odst. 2.5.4. a odst. 2.5.5. přílohy č. 3 Smlouvy nadále zni takto:

2.5.3.2. neužije se,
2.5.3.4. neužije se.
2.5.4. Neužije se.
2.5.5. Pokud dojde ke změně ceny Služby HH01 v důsledku změny služeb dle ČI.

2.5.3.1. Přílohy, předloží Poskytovatel návrh změny ceny formou
Změnového řízení k odsouhlasení Správci. Změna Služby HH01 bude
upravena dodatkem ke Smlouvě.

Ostatní ustanoveni Smlouvy a přílohy, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) výtiscích s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po 2 (dvou) výtiscích.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejněni Dodatku a Smlouvy v registru smluv zajistí Poskytovatel.

3. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a
vážně, že považuje obsah dodatku Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření dodatku Smlouvy rozhodujÍcÍ.

29 -03- 2018 ,Ĺ,) í?,
V Praze dne V Praze dne

Česká ů Če


