
Poskytovatel: 

česká republika 
Nejvyšší kontrolní úřad 

Dodatek č. 6 

ke Smlouvě o pozáruční podpoře 

evidované u Objednatele pod č. 7/160/2003 ze dne 11.6.2003 

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2006, 

Dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2009, 

Dodatku č. 3 ze dne 30. 10. 2009, 

Dodatku č. 4 ze dne 7.12.2011, 

a Dodatku č. S ze dne 1. 11. 2013 

(dále jen „Smlouva") 

Objednatel: 

AQUASOFT spol. sr.o. česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
(dále jen „Poskytovatel") (dále jen „Objednatel") 

Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Se sídlem: 
Jankovcova 1518/2, 
170 04 Praha 7 

Jednající: Petr Franc, MBA, MSc. Jednající: Ing. Miloslav Kala 

Funkce: jednatel Funkce: 
prezident 
Nejvyššího kontrolního úřadu 

Kontaktní 
Andrea Bazalová 

Kontaktní 
Lukáš Vejtruba 

osoby: osoba: 
Funkce: Manažer pro významné zákazníky Funkce: Správce informačních systémů 
Tel.: 606 246 444 Tel.: 233 045 206 
Fax: 281 093 401 Fax: 233 044 206 
IČ: 64946274 IČ: 49370227 
DIČ: CZ64946274 DIČ: není plátce DPH 
Zapsaná 

U Městského soudu v Praze 
v obchodním 

Oddíl C, vložka 42854 
rejstříku: 

Bank. spojení: 
Komerční banka, a.s., 

Bank. spojení: 
Česká národní banka 

č. účtu: 19-5527790267/0100 30027-001/0710 

(společně též „smluvní strany"). 

Smluvní strany se dohodly na změně stávající Smlouvy dodatkem č. 6 (dále jen „Dodatek") a 
vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, 

se dohodly na následujícím znění takto: 



Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1.1. Tento Dodatek se uzavírá ke Smlouvě o pozáruční podpoře č. 7 /160/2003, kterou uzavřel 
Objednatel a Poskytovatel dne 11. 6. 2003 (dále jen „Smlouva") v platném znění. 

1.2. Účelem Dodatku je změna (snížení) ceny a způsobu hrazení plateb Objednatelem za poskytování 
služeb pozáruční podpory Poskytovatelem. 

1.3. Nevyžaduje-li kontext jinak, budou mít všechny výrazy obsažené v tomto Dodatku stejný 
význam jako stejné výrazy ve Smlouvě. 

Článek 2 

Předmět Dodatku 

Předmětem Dodatku je úprava podmínek úhrady ceny za služby dle článku 4, odstavců 4.2., 4.3., 4.4., 
4.5. a 4.6. Smlouvy. 

Článek 3 

Úprava Smlouvy 

3.1. Smluvní strany sjednávají úpravu ustanovení článku 7 a 8 „Cena" a „Platební podmínky" 

následovně: 

Znění článku 7 bod 7.1.2. Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

11 Cena služby podle odstavců 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. a 4.6. bude hrazena na základě skutečně 
odpracovaného a vykázaného počtu hodin. Maximální počet vyčerpaných hodin za jeden 
kalendářní rok dle tohoto odstavce může být do výše 380 člověkohodin. Čerpání člověkohodin 
nad uvedený limit v předchozí větě bude hrazeno v souladu s bodem 7.1.3. Smlouvy. Cena za 
jednu člověkohodinu činí 1 015,- Kč bez DPH. Nevyčerpané člověkohodiny se převádí do 
následujícího kalendářního roku. 

Znění článku 7 bod 7.1.3. Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

"V případě vyčerpání 380 člověkohodin včetně případně naakumulovaných člověkohodin 
z předchozího období bude nad uvedený limit cena služby podle odstavců 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. a 
4.6. hrazena na základě počtu skutečně odpracovaných hodin pracovníky Poskytovatele a 
hodinové sazby Poskytovatele, která činí 1 500,- Kč/hod. bez DPH." 

Znění článku 8 odstavec 8.1. Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 
„Cena za poskytování služby podpory dle odstavce 4.1. bude zaplacena na základě faktur 
vystavených Poskytovatelem k poslednímu dni každého čtvrtletí, ve kterém byly služby podpory 
poskytnuty. Cena za poskytování služby podpory dle článků 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. a 4.6. bude 
zaplacena na základě faktur vystavených Poskytovatelem vždy po dokončení a odsouhlasení 
jednotlivého Předávacího protokolu. Faktura musí být Objednavateli doručena do deseti 
pracovních dnů ode dne jejího vystavení, v opačném případě běží Objednavateli lhůta splatnosti 
opožděně doručené faktury od uvolnění příslušných rozpočtových prostředků. 11 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále účinná. 
4.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Strana 2/3 



4.3. Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží Poskytovatel a dva (2) 

obdrží Objednatel. 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz 

dohody o všech článcích tohoto dodatku připojují své podpisy. 

V Praze dne: 12 6 -06- 2015 

za Objedna ele 

Ing. Miloslav Kala 

prezident 

Nejvyššího kontrolního úřadu 
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V Praze dne: 24.6.2015 

Petr Franc, MBA, MSc. 

Jednatel 

AQUASOFT spol. sr.o. 
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