
Poskytovatel: 

Česká republika 
Nejvyšší kontrolní úřad 

DODATEK č.1 

ke Smlouvě o poskytování servisní podpory 
evidované u Objednatele pod č. 50/160/2014 
evidované u Poskytovatele pod. č. 051/2014 

uzavřené podle zákona č. 89/2012, občanský zákoník 
(dále jen "Smlouvali) 

Objednatel: 

Solitea Business Solutions s.r.o. Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
(dále jen "Poskytovatel") (dále jen "Objednatel") 

Se sídlem: Rubeška 215/1, 19000 Praha 9 Se sídlem: 
Jankovcova 1518/2, 
17004 Praha 7 

Jednající: Petr Franc, MBA, MSc. Jednající: PhDr. Radek Haubert 

Funkce: jednatel Funkce: vrchní ředitel správní sekce 
Kontaktní 

Andrea Bazalová 
Kontaktní 

Mgr. Gabriela Kiššová 
osoby: osoba: 

Funkce: Manažer pro významné zákazníky Funkce: 
vedoucí oddělení 
aplikací a databází 

Tel.: 606246444 Tel.: 233045220 
E-mail: E-mail: Gabriela.kissova@nku.cz 
IČ: 64946274 IČ: 49370227 
DiČ: CZ64946274 DiČ: není plátce DPH 
Zapsaná 

U Městského soudu v Praze 
Zapsaná 

v obchodním 
Oddíl C, vložka 42854 

v obchodním nezapsán 
rejstříku: rejstříku: 

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

Česká národní banka 
spojení: Č. účtu: 19-5527790267/0100 30027 -001/0710 

(společně též "smluvní strany"). 

Smluvní strany se dohodly na změně stávající Smlouvy dodatkem č. 1 (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: 

Preambule 

ČR - Nejvyšší kontrolní úřad uzavřel Smlouvu se společností AQUASOFT spol. s r.o. 
S účinností od 8. 6. 2016 došlo ke změně obchodního názvu společnosti AQUASOFT spol. 
s r.o. s tím, že od tohoto data vystupuje společnost pod novým názvem Solitea Business 
Solutions s.r.o. Změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky 
vůči obchodním partnerům. 



Článek I 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě zadávacího řízení na projekt 
"Poskytování servisní podpory pro datový sklad DAT - 2014/1 uzavřely mezi sebou dne 
17. 12. 2014 Smlouvu o poskytování servisní podpory. 

2. Vzhledem k náročnosti projektu DAT-2014 je nezbytné, aby Objednatel navýšil počet 
hodin na rozvojové požadavky Datového skladu. 

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

Článek II 
Předmět Dodatku 

1. Objednatel rozšířil rozsah předmětu plnění dle článku II. odst. 1 písm. b) Smlouvy o 
realizace rozvojových požadavků Datového skladu a navýšil tak počet hodin o dalších 
max. 199 hodin, při zachování vysoutěžené jednotkové ceny za 1 hodinu práce, která činí 
1000 Kč bez DPH, tj. 1210 Kč včetně DPH. 

2. Finanční částka za realizaci rozvojových požadavků za max. 199 hodin bude činit 199000 
Kč bez DPH, tj. 240 790 včetně DPH. Tato finanční částka za realizaci rozvojových 
požadavků je maximální a nepřekročitelná . 

3. Celková cena za předmět plnění za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016 bude činit 
maximálně 1153 000 Kč bez DPH, tj . 1395 130 Kč včetně DPH. Tato finanční částka za 
realizaci rozvojových požadavků je maximální a nepřekročitelná . 

4. Objednatelem budou uhrazeny pouze skutečně vykázané č i nnosti za realizaci 
rozvojových požadavků Poskytovatele, které budou přílohou daňového dokladu a budou 
potvrzeny Objednatelem. 

5. Všechny ostatní podmínky Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti. 

Článek III 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále účinná. 

2. Poskytovatel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti Dodatek 
uveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý přístup. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 
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4. Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží Poskytovatel 
a dva (2) obdrží Objednatel. 

5. 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: 1 5 -07-2016 

za Objednatele 

PhDr. Radek Haubert 
vrchní ředitel správní sekce 

Nejvyššího kontrolního úřadu 
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V Praze dne: 1 3 -07- 2016 

za Poskytovatele 

Petr Franc, MBA, MSc. 
jednatel 

Solitea Business Solutions s.r.o. 
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