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Dodatek Č.1 kupní smlouvy č. 119.08.01

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen ,,občanský zákoník"), (dále jen ,,smlouva")

kupujIcL
Sídlo:
IČO:
Zastoupená:
ISDS:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

l. SMLUVNÍ STRANY
Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační
bezpečnost
Mučednická 1125/31, 61 600 Brno - žabovřesky
05800226

Ing. Jaroslavem Štefanem, ředitelem OIT
zzfnkp3

(dále jen ,,kupujícŕ')
a
prodávající

Risk Analysis Consultants, s.r.o.
Konviktská 24, 110 00 Praha 1

Sídlo:
IČ:

63672774

DIČ:

CZ-63672774

Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ČSOB
576900263 l 0300

Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C VI. 36666
(dále jen ,,prodávající").

Česká republika - Národní bezpečnostní úřad jako kupujIcí a prodávajÍcÍ uzavřeli dne 4. 8. 2015
kupní smlouvu č. 119.08.01, jejímž předmětem je dodávka forenzního analytického nástroje
včetně podpory na 4 roky (dále jen ,,smlouva"). Dnem 1. 8. 2017 na základě zákona č. 205/2017
Sb., kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně
souvisejÍcÍch zákonů, ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony (dále jen
,,novela"), přešla dosavadní působnost Národního bezpečnostního úřadu v oblasti kybernetické
bezpečnosti a ve vybraných oblastech ochrany utajovaných informací na nový samostatný
ústřední správní úřad - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost). Na
kupujícího tak přecházejí práva a povinnosti ze smlouvy.

lýše uvedené smluvní strany uzavírají na základě vzájemné domluvy tento dodatek č. 1
smlouvy (dále jen ,,dodatek smlouvy").

ll. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Předmětem dodatku smlouvy je úprava smlouvy na základě ustanovení článku lV. odst. 2
smlouvy konkrétně v příloze č. 2, Podrobná kalkulace celkové ceny v bodě č. 5 cenové
tabulky ,,čtvrtý rok podpory forenzního analytického SW".
Ill. ZMĚNA CENY

1. Částka v příloze č. 2. Podrobná kalkulace celkové ceny v bodě č. 5 se mění z původní částky
23.120,- Kč bez DPH na částku 26.900,- KČ bez DPH, tj. (slovy: dvacetšesttisícdevětset
korun českých bez daně z přidané hodnoty), DPH je ve výši 21%.
2. Celková cena za nabídku po výše uvedené úpravě dle ČI. Ill odst. 1 dodatku smlouvy činí
211 860,00 Kč bez DPH, 256 350,60 KČ s DPH (slovy: dvěstěpadesátšesttisíctřistapadesát
korun českých a šedesát haléřů s daní z přidané hodnoty), DPH je ve výši 21%.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účin nosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy, který slouží k
uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o
registru smluv").
2. ProdávajÍcÍ je srozuměn s tím, že Kupující, jakožto osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a)
zákona o registru smluv, je povinen podle § 5 tohoto zákona bez zbytečného odkladu
zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv,
nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.
3. Dodatek smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti neupravené
smlouvou se řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými právními předpisy.
4. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž
obdrží po jejich podpisu dva stejnopisy kupujIcí a jeden prodávajÍcÍ.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí a
že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz toho připojují své podpisy.
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Risk AnaP/s|8 Consultants, s.r.o.
Konviktská 24, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 360 001 www.rac.cz
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