
 

 

D O DAT E K  Č .  3  
 k e    

S M L O U V Ě  O  P O S K Y T O V Á N Í  S L U Ž E B  P O D P O R Y  P R O V O Z U  I I S S P   
uzavřené dne 18. 6. 2016, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 29. 9. 2017, 

 Evidenční číslo: 9009/050/2018 

 
Smluvní strany: 

 
Česká republika – Ministerstvo financí 
se sídlem: Letenská 15, 118 10 Praha 1 
IČ: 00006947 
DIČ: CZ00006947 
bank. spojení:  
jejímž jménem jedná: Mgr. Radoslav Bulíř, ředitel odboru 70, na základě pověření 
(dále jen „Objednatel“ nebo „MF“) 
a 
 
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 
se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 
IČ: 44851391  
DIČ: CZ44851391 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954 
bank. spojení:  
zastoupena: Martinem Sůrou, jednatelem 
 (dále jen „Poskytovatel“ nebo „Atos“) 

 

uzavřely dnešního dne tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o poskytování služeb 

podpory provozu IISSP ze dne 18. 6. 2016, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 29. 9. 2017 

(dále společně jen „Smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto 
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky s názvem „Zajištění podpory a provozu 

Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky 

vybrána nabídka Poskytovatele v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) ZVZ. Mezi 

Objednatelem a Poskytovatelem došlo dne 18. 6. 2016 k uzavření Smlouvy o poskytování 

služeb podpory provozu IISSP, jejímž předmětem je realizace Veřejné zakázky (dále jen 

„Smlouva“). 

1.2 Objednateli bylo vyhrazeno opční právo ve smyslu § 99 ZVZ dle čl. 12 Smlouvy na 

poskytování služeb odborné IT podpory, monitoringu, reportingu, podpory provozu 

vybraných aplikací, zejména Software a/nebo dalších služeb, a to až na dobu 6 měsíců. 

 

Číslo Smlouvy MF 

16/909/0020/03 
Toto číslo uvádějte při fakturaci 

 



 

 

1.3 Tento Dodatek je uzavírán na základě zadávacího řízení za účelem realizace opčního práva 

dle čl. 12 Smlouvy. 

1.4 Pojmy použité v tomto Dodatku budou vykládány v souladu se Smlouvou, není-li v tomto 

Dodatku stanoveno výslovně jinak.  

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Předmětem tohoto Dodatku je využití Objednatelem opčního práva dle čl. 12 Smlouvy, a 

tudíž se Smluvní strany dohodly na prodloužení platnosti a účinnosti Smlouvy o 6 měsíců, tj. 

do 19. 3. 2019. 

2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení odstavce 4.1., čl. 4 „DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ“ 

Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje tímto novým zněním: 

„Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby dle této Smlouvy, a to po celou dobu její 

účinnosti.“  

2.3 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odstavce 8.4, čl. 8 „CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY“ 

Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje tímto novým zněním: 

„Smluvní strany se dále dohodly, že cena Služeb za celou dobu účinnosti Smlouvy nepřevýší 

113.759.000 Kč (slovy: sto třináct milionů sedm set padesát devět tisíc korun českých) bez 

DPH. Jedná se o cenu maximální a nepřekročitelnou.“  

2.4 Tabulka č.1 – Cena za Paušální služby, článek 2, bod 2.1 Přílohy č. 1 Smlouvy – Technická 

specifikace služeb a SLA se ruší a nahrazuje tímto textem: 

 

Služba 

Paušální cena 

za 1 kalendářní 

měsíc v Kč bez 

DPH 

Cena za 33 

kalendářních 

měsíců v Kč bez 

DPH 

Výše 

DPH 

Výše DPH 

v Kč 

Cena za 33 

kalendářních měsíců 

v Kč včetně DPH 

Paušální 

služby 
1.833.000,- 60.489.000,- 21 12.702.690,- 1.1.  73.191.690,- 

 

 

2.5 Tabulka č.2 – Cena za Objednávané služby, článek 2, bod 2.2 Přílohy č. 1 Smlouvy – 

Technická specifikace služeb a SLA se ruší a nahrazuje tímto textem: 

Role 

Cena za 

jeden 

člověkoden 

v Kč bez 

DPH 

Výše 

DPH  

Předpokládaný 

počet 

objednávaných 

člověkodnů 

Cena za 

předpokládaný 

počet 

člověkodnů 

v Kč bez DPH 

Cena za 

předpokládaný 

počet 

člověkodnů 

v Kč včetně 

DPH 

Člen realizačního 

týmu nezahrnutý 

v Paušálních 

službách 

7.000,- 21 5.000 35.000.000,- 42.350.000,- 



 

 

Člen realizačního 

týmu nezahrnutý 

v Paušálních 

službách 

7.000,- 21 1.500 10.500.000,- 12.705.000,- 

Člen realizačního 

týmu nezahrnutý 

v Paušálních 

službách 

7.000,- 21 1.110 7.770.000,- 9.401.700,- 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy v tomto Dodatku neuvedená zůstávají i nadále beze změn. 

3.2 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou (2) stejnopisech, z 

nichž každá ze stran obdrží po jednom (1) stejnopisu. 

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů, ve kterém jej zveřejní MF. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k němu připojují svoje podpisy. 

 

Objednatel 

 

V _____________ dne _____________ 

 

Poskytovatel 

 

V _____________ dne _____________ 

 

 

......................................................................... 

Česká republika – Ministerstvo financí 

Mgr. Radoslav Bulíř, ředitel odboru 70, 

 na základě pověření 

 

.………………………………………………………………… 

Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 

 Martin Sůra, jednatel 

 


