Evidenční číslo z Centrální evidence smluv: 060015

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o údržbě programového vybavení
Tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o údržbě programového vybavení
ze dne 15. 12. 2006, vedené v Centrální evidenci smluv pod evidenčním číslem: 060015,
ve znění jejích dodatků č. 1, 2 a 3 (dále jen „Smlouva“), se uzavírá dle ustanovení § 1746
odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Sídlo:
Jednající:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 – Vršovice
Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky
00164801
ČNB Praha 1
7628001/0710

(dále jen „Uživatel“)

a

OKsystem a.s.
Sídlo:
Jednající:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsaná:

Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 – Nusle
Ing. Vítězslavem Cimlem, místopředsedou představenstva
27373665
CZ27373665 (je plátcem DPH)
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
48973004/0400
obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 20326

(dále jen „Poskytovatel“)

(Uživatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“
a jednotlivě jako „Smluvní strana“)
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Čl. 1
Předmět Dodatku
1.

Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2006 předmětnou Smlouvu a od tohoto okamžiku
probíhalo její plnění s modifikacemi dle dodatků č. 1, 2 a 3 uzavřených v průběhu trvání
Smlouvy.

2.

Od roku 2022 je nově nutné servisní podporu aplikačního programového vybavení
OKbase/OKinfo rozšířit o:
-

údržbu a aktualizaci integračního scénáře, podporu při aktualizaci objektového
modelu systému OKbase – Czech IdM, a

-

údržbu a aktualizaci integračního scénáře, podporu při aktualizaci datového
modelu systému OKbase – IdM AMI Praha.

Přičemž tato změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dále jen „ZZVZ“), neboť Uživatel
postupuje formou tzv. de minimis změny analogicky dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.
3.

Uzavřená Smlouva dále obsahuje inflační doložku, kdy výše poplatku za údržbu může
být každoročně v průběhu I. čtvrtletí valorizována podle indexu růstu spotřebitelských
cen stanoveného Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní
rok s tím, že příslušné navýšení se bude rovnat násobku procentní sazby indexu
a výše uvedené úhrady. Dle oficiálního oznámení Českého statistického úřadu
průměrná roční míra inflace v roce 2021 činila 3,8 %, a Smluvní strany se dohodly
na aplikaci předmětné inflační doložky pro rok 2022.

4.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změnách
Smlouvy, jak jsou popsány níže v tomto Dodatku.

Čl. 2
Změny Smlouvy
1.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění Článku 5 Smlouvy
ruší a nahrazuje novým úplným zněním, jak následuje:
„Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat uživateli služby spojené
s údržbou programového vybavení a poskytovat další služby v rozsahu a způsobem
daným touto Smlouvou, a tomu odpovídající závazek uživatele platit mu cenu
stanovenou v této Smlouvě.
Rozsah práv:
Rozsah užití
Časově neomezená licence PIS OKbase
v rozsahu modulů:
Personální, Zahraniční služební cesty,
Platový (včetně submodulu Elektronické
výplatní lístky)

Počet kmenových
záznamů (os. čísel
zaměstnanců)

Počet
uživatelů

681

681
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Časově neomezená licence OKbase,
modul Stravování

500

500

Časově neomezená licence OKbase,
modul Docházka

licencováno na
sídlo úřadu

nyní 800

Předmětem této Smlouvy je dále závazek poskytovatele provádět pro uživatele:

2.

-

údržbu a aktualizaci integračního scénáře, podporu při aktualizaci objektového
modelu systému OKbase – Czech IdM, a

-

údržbu a aktualizaci integračního scénáře, podporu při aktualizaci datového
modelu systému OKbase – IdM AMI Praha.“

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění Článku 8 Smlouvy
ruší a nahrazuje novým úplným zněním, jak následuje:
„Roční poplatek za služby spojené s údržbou programového vybavení OKbase/OKinfo
celkem činí 287.382,56 Kč bez DPH, tj. 347.732,90 Kč včetně 21 % DPH.
Rozpis dílčích složek:
Položka

Jednotka

Údržba OKbase v rozsahu
modulů: Personální,
Zahraniční služební cesty,
Platový (včetně submodulu
Elektronické výplatní lístky)

rok

Údržba modulu Stravování

rok

Údržba modulu Docházka

rok

Údržba a aktualizace
integračního scénáře, podpora
při aktualizaci objektového
modelu systému OKbase
– Czech IdM
Údržba a aktualizace
integračního scénáře, podpora
při aktualizaci datového
modelu systému OKbase
– IdM AMI Praha

Cena celkem
v Kč bez DPH

Cena celkem
v Kč včetně DPH
(21 %)

271.916,56

329.019,04

rok

5.813,-

7.033,73

rok

9.653,-

11.680,13

Platební podmínky:
Úhrada poplatku za údržbu bude prováděna pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši
71.845,64 Kč bez DPH, tj. 86.933,22 Kč včetně 21 % DPH, na základě faktur
vystavených poskytovatelem. První fakturu poskytovatel vystaví k 1. 3. 2022 a dále
vždy po 3 kalendářních měsících.
Splatnost faktur je stanovena na 21 dní od data doručení faktury uživateli.
Faktury vystavené poskytovatelem musí obsahovat tyto náležitosti:
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označení faktury a její číslo,



název, sídlo a IČO poskytovatele,



bankovní spojení,



předmět Smlouvy,



evidenční číslo Smlouvy Centrální evidence smluv: 060015,



fakturovanou částku včetně DPH.

Uživatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné
nebo neúplné náležitosti či údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje
a ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury uživateli začíná běžet nová lhůta
splatnosti.
V případě jiné sazby DPH bude poskytovatel účtovat uživateli sazbu DPH ve výši
odpovídající platným a účinným právním předpisům.
Výše poplatku za údržbu může být každoročně v průběhu I. čtvrtletí valorizována podle
indexu růstu spotřebitelských cen stanoveného Českým statistickým úřadem
za uplynulý kalendářní rok s tím, že příslušné navýšení se bude rovnat násobku
procentní sazby indexu a výše uvedené úhrady.
Platby za další služby:
V případě, že příčiny provozní poruchy budou identifikovány na straně uživatele a tyto
chyby nelze odstranit prostřednictvím hot-line, uhradí uživatel poskytovateli
prokazatelné náklady spojené s identifikací, případně odstraněním neshody. Fakturace
těchto nákladů bude prováděna hodinovou sazbou 1.250,- Kč bez DPH, tj. 1.512,50
Kč včetně DPH na základě pracovního výkazu podepsaného oprávněným zástupcem
uživatele.
Cena za poskytování dalších služeb prováděných na objednávku nad rámec této
smlouvy bude kalkulována hodinovou sazbou 1.250,- Kč bez DPH, tj. 1.512,50
Kč včetně DPH. Fakturace za poskytování dalších služeb bude prováděna na základě
protokolu o provedení prací a služeb, podepsaného oprávněným zástupcem uživatele.“
3.

Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají
nezměněna.

Čl. 3
Ostatní a závěrečná ustanovení
1.

Poskytovatel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku včetně Smlouvy
a předchozích dodatků a relevantních metadat v Informačním systému registru smluv
(dále jen „ISRS“) zejména 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), ve znění pozdějších předpisů.

2.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění Dodatku včetně Smlouvy a předchozích dodatků a relevantních metadat
v ISRS v souladu s příslušnými právními předpisy, které provede Uživatel.

3.

Tento Dodatek bude uzavřen v písemné nebo elektronické podobě. Je-li Dodatek
uzavřen v písemné podobě, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude
považován za prvopis, a podepsán vlastnoručně oběma Smluvními stranami, přičemž
každá Smluvní strana obdrží 2 stejnopisy Dodatku. Je-li Dodatek uzavřen

4/5

Evidenční číslo z Centrální evidence smluv: 060015

v elektronické podobě, pak je vyhotoven v podobě jediného elektronického originálu
podepsaného pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat
za Smluvní strany.
4.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem,
že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle
a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují
níže podpisy oprávněných zástupců.

Za Uživatele:

Za Poskytovatele:

V Praze, dne: …………………………………

V Praze, dne: …………………………………

podepsal
Ing. Jana Digitálně
Ing. Jana Vodičková
Datum: 2022.03.01
Vodičková
15:52:32 +01'00'
………………………………………

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Jana Vodičková

Digitálně podepsal Vítězslav Ciml

2022.03.01 13:53:32
Vítězslav Ciml Datum:
+01'00'

………………………………………
OKsystem a.s.
Ing. Vítězslav Ciml
místopředseda představenstva

ředitelka odboru informatiky
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