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Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje

°^ informačního systému základních registrů

uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,Dodatek")

mezi:

1.
IČO:

se sídlem:

zastoupena:

Česká republika - Správa základních registrů

72054506
Na Vápence 14, 130 00 Praha 3

(dále jen ,,Objednatel")

a

2.
IČO:

se sídlem:

zastoupena:
zapsaná v OR:

bankovníspojenŕ

AutoCont CZ a.s.
47676795
Ostrava - Moravská Ostrava, HornopolnI 3322/34, PSČ 702 00

vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 814

Česká spořitelna, č. ú. 6563752/0800

(dále jen ,,Poskytovatel")

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

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍch změnách smlouvy o poskytováni služeb podpory a
rozvoje informačního systému základních registrů uzavřené Smluvními stranami dne 29. 01.2016
(dále jen ,,Smlouva"). Předmětem dodatku je úprava definic uvedených ve Smlouvě, rozšÍřeni a
změna katalogu služeb ve smyslu Smlouvy, úprava kontaktních osob a doplnění technické
specifikace dle nás|edujÍcÍho článku.

2. Změny:

A) Dosavadní text článku 2 Definice a výklad Smlouvy se vypouští a nahrazuje textem:

1. Definice a výklad Smlouvy

1.1. Není-li v této Smlouvě nebo jejích Přílohách uvedeno jinak, mají nás|edujÍcÍ slova a spojení
vyskytujici se v této Smlouvě (včetně jejích Příloh) a psaná s velkým počátečním písmenem dále
uvedený význam:

1.1.1. ,,Aktuální cena maintenance" má význam uvedený v Článku 5.18.4;
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1.1.2. ,,Autorské dílo" má význam uvedený v Článku 11.2;

1.1.3. ,,Autorský zákon" má význam uvedený v Článku 11.1;

1.1.4. ,,Celková měsIční paušálni cena" má význam uvedený v Článku 5.1.1;

1.1.5. ,,Člověkoden" znamená osm (B) hodin (nikoli nutně po sobě jdoucích) práce jednoho
(l) člověka;

1.1.6. ,,Databáze" má význam uvedený v Článku 11.3;

1.1,7. ,,Dňči smlouva" má význam uvedený v Článku 6.1;

1.1.8. ,,Doba maintenance" má význam uvedený v Článku 5.18.1 ,,eOP";

1.1.9. ,,eOP" znamená systém pro elektronickou evidenci občanských průkazů a transportní
server;

1.1.10. ,jnsolvenčni zákon" znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

1.1.11. ,,ISZR" znamená informační systém základních registrů dle § 2 písm. f) zákona
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, jehož správcem
je Objednatel, a který byl vytvořen na základě realizace veřejné zakázky s názvem
,,lnformačnl systém základních registrů" (implementace informačního systému)
zadávané zadavatelem Česká republika - Ministerstvo vnitra, IČO: 00007064, se sídlem
17000 Praha - Holešovice, Nad štolou 936/3;

1.1.12. ,,FAIS" znamená formulářový agendový informační systém, tedy systém zpracovávajicí
v prostředí CzechpOlNT@Office vytvořené formuláře umožňujÍcÍ poskytovat
referenční údaje, iniciovat proces reklamace referenčního údaje a nahlásit klientovi
seznam osob, které budou prostřednictvím informačního systému datových schránek
informovány o změně referenčních údajů klienta.

1.1.13. ,,HSM" znamená systém pro bezpečnou správu šifrovacích klíčů

1.1.14. ,,Nabídka" má význam uvedený v Článku 6.2.2;

1.1.15. ,,Objednatel" má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy;

1.1.16. ,,Objednávka" má význam uvedený v Článku 6.2 3;

1.1.17. ,,OZ" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

1.1.18. ,,porovnání" má význam uvedený v Článku 5.17.1;

1.1.19. ,,poskytovatel" má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy;

1.1.20. ,,požadavek" má význam uvedený v Článku 6.2.1;

1.1.21. ,,průběžně poskytované Služby" má význam uvedený v Článku 3.2;

1.1.22. ,,přehled maintenance" má význam uvedený v Článku 5.18.1;

1.1.23. ,,původní cena maintenance" má význam uvedený v Článku 5.18.1;

1.1.24. ,,Služby" má význam uvedený v Článku 3.2;

1.1.25. ,,Služby na objednávku" má význam uvedený v Článku 3.2;
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"mena tuto srrúouvu o poskytovani služeb podpory a rozvoje ,
"$ystému zák|adních registrů uzavřenou mezi Srn uvn'm' stranam'; '

ť f ť r'ŕ' ny" má význam uvedeny v zahlavi teto Smlouvy,

' M · · ' " " " 'g) r"vi|egovaných účtů" znamena mplementaci a provoz reseni, kde pomoci i
·' ého rozhraní' se procesuje management privdegovaných účtů, jejích )

NŽ" " Q

, "nitorova na autentizace, autorizace uzivatele privdegovaneho úctu do
rťů'integrovaných systemu a sprava uz|vate|u privdegovanych úctu. System ma vlastni

databáz", která zajištuje kryptování dat spojených s privilegovanými účty (ID, heslo, i
,F' práva, odkazy do integrovaných systémů). Správa privilegovaných účtů se nevztahuje

y"", na PAlS (jak je tento pojem definován v Příloze č. 1této Smlouvy);
i;",:1É '

,,, Ĺ1.29. ,,Stanovisko" má význam uvedený v Článku 7.2.2;

"€' ·'" ,j"' 1.1.30 ,,Systém" znamena ISZR, COP, HSM a FAIS;
aN -""

,,,,.'.' 1.1.31 ,,Tržnícena" má význam uvedený v Článku 5.17 3;

,g'" 1.1.32. ,,Vendor" má význam uvedený v Článku 5.18;
.y

."""" 1.1.33. ,,Základni registry" má význam uvedený v Článku 12.2.5;
,'Ú,-' "

, '"" 1.1.34. ,,Zákon o DPH" znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů;

1.1.35. ,,Zákon o kybernetické bezpečnosti" znamená zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické
bezpečnosti a o změně souvisejÍcÍch zákonů;

1.1.36. ,,Zákon o přeměnách" znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev,

1.1.37. ,,Zákon o utajovaných informacích" znamená zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

1.1.38. ,,Záznam o poskytnutých Službách" má význam uvedený v Článku 7.2.1;

1.1.39. ,,Změna kontroly Poskytovatele" znamená změnu struktury kontrolnIho podílu na
Poskytovateli či změnu kontroly nad závodem Poskytovatele, uskutečněnou ve formě
(i) jednoho nebo vÍce převodů podílu či zastaveni podílu ve společnosti Poskytovatele;
(ii) zvýšení základnIho kapitálu Poskytovatele, v jehož důsledku se držitelem
kontrolnIho podílu ve společnosti Poskytovatele stane osoba nebo osoby, jež k datu
uzavření této Smlouvy držiteli kontrolního podílu nejsou; (iii) prodeje či zastaveni
závodu Poskytovatele nebo jeho části; (iv) přeměny společnosti Poskytovatele dle
Zákona o přeměnách; a/nebo {v) jiného způsobu s podobnými účinky;

1.1.40. ,,ZOOÚ" má význam uvedený v Článku 14.2;

1.1.41. ,,ZSPI" má význam uvedený v Článku 14.1;

1.2. Pro výklad této Smlouvy platí nás|edujÍcÍ pravidla:

1.2.1. Odkazy na ,,Články" a ,,Přílohy" se vykládají jako odkazy na příslušné články a přílohy
této Smlouvy.
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1.2.2. Odkazy na ,,osobu" nebo ,,stranu" se vykládají tak, že se vztahují na jakoukoli fyzick0
osobu, právnickou osobu, společnost, vládu, stát, organizační složku státu, spo|ečný
podnik, spolek nebo sdružení (se samostatnou právni subjektivitou či nikoli).

1.2.3. Odkazy na ,,dny" jsou odkazy na kalendářní dny.

1.2.4. Odkazy na ,,pracovni dny" znamenají odkazy na kterýkoli den, kromě soboty a neděle
a dnů, na něž připadá státní svátek nebo ostatní svátek podle platných a účinných
právních předpisů České republiky.

1.2.5. V případě rozporu mezi textem těla této Smlouvy a jejími Přílohami má přednost text
těla této Smlouvy. ..,

1.2.6. pojmy definované v této Smlouvě v jednotném čísle rovněž zahrnuji množné číslo
a pojmy definované v této Smlouvě v množném čísle zahrnují i číslo jednotné.

1.2.7. Veškeré peněžní částky jsou vyjádřeny v českých korunách. V případě, že dojde
ke změně měny platné v české republice, budou částky uvedené v této Smlouvě
přepočteny dle příslušného zákonného kurzu.

n
B) Dosavadní text článku 5 Cena Služeb a platební podmínky bod 5.1.1 Paušální měsIční cena za
PrŮběžně poskytované Služby se vypouští a nahrazuje textem:

5.1.1 Paušální měsIčnI cena za Průběžně poskytované Služby:

Služba Cena za kalendářní měsíc

, Cena bez V Cena s DPH vID Nazev Služby DPH v KČ DPH v Kc KČ

iszr01-01 Zajištění úrovně provozu ISZR

iszr01-02 Zajištěni dostupnosti ISZR

Proaktivní údržba Systému -
ISZRO2-01

Infrastruktura

ISZR02-02 Proaktivní údržba Systému - SW

Proaktivní bezpečnostní údržba
ISZR02-03

Systému

ISZR03 Podpora a aktualizace SW infrastrukturySystému

ISZR04 Zálohování

ISZR05 Maintenance SW
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,-·' ,,"' Servis HW
,,,...;.' ti"

-R Řešeníincidentů
'É·:.

Zoe'

,Ž' |SZRO8 *) Compliancy

¢"" ISZR09 *) Testovací prostředí a test(
'u'"

g "" ISZR10 Řešení provozních požade
Z,;',

Dokumentace, zdrojov
""'" ISZR11*) ÁdminictrÁtivÁF """

Ž '4

Servis HW

,,,...;.' ti"

-R Řešeníincidentů
'É·:.

Zoe'

,Ž' |SZRO8 *) Compliancy

ISZR09 *) Testovací prostředí a testovací data

ISZR10 Řešení provozních požadavků

Dokumentace, zdrojové kódy a
ISZR11 *) . . .

adm|n|strat|va

ISZR12 Optimalizace parametrů poskytovanýchslužeb ZR

ISZR13 Předávání provozních dat pro
monitoring Objednatele

ISZR14 Předávání provozních dat pro reporting
a vyhodnocování KPl Objednatelem

ISZR21 Provozní a bezpečnostní monitoring

zajištěni dostupnosti a provozu
ISZR22 Certifikační autority ISZR

iszr23 zajištěni dostupnosti a podpory FAIS

ISZR24-01 zajištěni úrovně provozu eOP

ISZR24-02 zajištěni dostupnosti COP

Zajištěnídostupnosti a podpory systému
ISZR25 pro bezpečnou výměnu a ukládáni

certifikátů pro služby COP a NIA
Celková paušální cena výše uvedených Služeb za 3 455 287 725 610,27 4 180 897,27
kalendářní měsíc

Poznámka: Pro položky označené *) poskytuje Poskytovatel Objednateli obchodnls/evu ve výši 100%.

Celková paušální cena výše uvedených Služeb za kalendářní měsíc bude Objednatelem placena
měsíčně za každý kalendářní měsíc poskytováni Průběžně poskytovaných Služeb za podmínek
uvedených dále v tomto Článku 5 (dále jen ,,Celková měsIční paušálni cena"). Čerpání ČIověkodnů v
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rámci Služeb ID ISZR08 a ISZR12 se řidí při objednávání přiměřeně postupem popsaným v Č|ánk\,
při akceptaci postupem v Článku 7.3 této Smlouvy.

n

C) Dosavadní text článku 15. Zmocněnci a oprávněné osoby Smluvních stran se vypouští a nahrazuje

textem:

n

15. Zmocněnci a oprávněné osoby Smluvních stran

15.1. Zmocněnci Smluvních stran jsou následujIcŕ

15.1.1. Za Objednatele:
pro jednání smluvní a ekonomická (mimo podpisu Smlouvy a jejích dodatků):

pro jednánivěcná a technická:

pro jednání vyplývajÍcÍ z ustanoveni Zákona o utajovaných informacích

pro jednání o naplňování požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti:

15.1.2. Za Poskytovatele:

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

15.2. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit zmocněnce uvedené v Článku 15.1 bez
nutnosti uzavřeni dodatku ke Smlouvě. V takovém případě jsou povinny na takovou změnu
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';ě upozornit, jinak tato změna nemá vůči druhé Smluvní

,.Ž?t

,,g
, ŕ' M,y',Z,l(;"' ·,j';'i vypouštj a nahrazuje textem.

,g"'
,N

g;louvy t\/oří nás|edujÍcÍ přílohy:
&:'1"

.f' Katalog služeb
I" Záznam o poskytnutých Službách

"f) Seznam subdodavatelů a reahzační tým Poskytovatele

·4É 4a Housing - DC Česká pošta, s. p., odštěpný závod ICT služby,
, :-·" provozní řád Datového centra Olšanská

,.' g"
, 'bhä č. 4b Housing - NOC Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.,

.,.Š' provozní řád pro zákazníky NOC SPCSS
,,'"' příloha č. 4c Požadavky na komunikační infrastrukturu ISZR

"' příloha č. 5 Seznam HW a standardního SW
,.'d' příloha č. 6 Zásady zpracování osobních údajů

..,,' Příloha č. 7 Přehled maintenance
..j Příloha č. 8 Technická specifikace eOP a HSM
'á .·,l' '

,..

, " '"" E) Dosavadní text Přílohy č. 1 se vypouští a nahrazuje textem Přílohy č 1 tohoto dodatku
,M' "

n' F) Dosavadní text Přílohy č. 3 se vypouští a nahrazuje textem Přílohy č. 2 tohoto dodatku.

F) Doplňuje se text Přílohy č. 8 Technická specifikace eOP a HSM, která je Přílohou č. 3 tohoto

Dodatku.

l

3. Závěrečná ustanoveni

3.1. Ostatní práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčeny.

3.2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý pro jednu Smluvní stranu.

3.3. Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv 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).

3.4. NedIlnou součást Dodatku tvoří nás|edujÍcÍ přIlohy:

Příloha č. 1 Příloha č. 1Katalog služeb
Příloha č. 2 Příloha č. 3 Seznam subdodavatelů a realizačnitým Poskytovatele
Příloha č. 3 Příloha č. 8 Technická specifikace eOP a HSM

3.5. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah
Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni

Dodatku rozhodujÍcÍ.
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Objednatel:

29 -06- 2018
V dne

Poskytovatel:

V P,a,e,dne 6" ·ó¢O/?
T"

l
ŕ
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