
Česká republika 
Nejvyšší kontrolní úřad 

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ 
Č. 13/160/2008 o poskytování servisních služeb uzavřené mezi smluvními stranami dne 

28.11.2008 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, S, 6 a 7 (dále jen "dodatek") 

Č. Smlouvy Č. Smlouvy 

11 13 1/ 11 16 10 1/ 12 10 10 18 I 

Dnešního dne byl uzavřen mezi stranami: 

Zhotovitel Objednatel 
GAPP System, spol. s r .0 . Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
(dále jen "Zhotovitel") (dále jen "Objednatel") 
Se sídlem: Petržílkova 23, 15800 Praha Se sídlem : Jankovcova 2, Praha 7 

5 
Jednající: Ing. Jiří Palkovský Jednající: Mgr. Zdeněk Šír 

Funkce: Jednatel Funkce: ředitel odboru informatiky 

Kontaktní Ing. Petr Dvořák Kontaktní RNDr. Martin Kovář 
osoby: osoby: 
Funkce: technický ředitel Funkce: správce informačního 

systému 
Tel.: +420251610285 Tel.: +420 233 045 201 

Fax: +420 251 081 737 Fax: 

IČ: 60487291 IČ: 49370227 

DiČ: CZ60487291 DiČ: není plátce DPH 

Zapsaná Městský soud v Praze, oddíl 
vOR: C, vložka 27177 
Bank. spojení: ČSOB, a.s. Bank. spojení: Česká národní banka 

476324633/0300 5020-30027 -001/0710 

Preambule 

Koncem roku 2016 došlo ke sloučení společností Dell Computer Corporation a EMC Corporation, 
která byla vlastníkem produktu SourceOne (dříve s obchodním názvem EmailXtender) 
provozovaného pro archivaci elektronické pošty u Objednatele. Během procesu slučování v první 
polovině roku 2017 nebylo možno získat relevantní informace o dalším záměru slučovaných 
společností ohledně uvedeného produktu a vyvstalo pro Objednatele riziko, že další rozvoj 
produktu bude utlumen, resp. ukončen. Z těchto důvodů Objednatel neinvestoval do nákupu 
podpory (update service, maintenance) tohoto produktu na další období. V červnu 2017 se 
situace po sloučení společností Dell Computer Corporation a EMC Corporation stabilizovala a 
Objednatel získal konkrétní informace o další podpoře tohoto produktu do budoucna. Na základě 
výše uvedeného bude Objednateli umožněno dále provozovat tuto technologii pro archivaci 
provozních položek z Microsoft Exchange serveru, a to i po připravovaném přechodu na verzi MS 
Exchange serveru 2016, neboť nejnovější verze SourceOne 7.2 je s produktem MS Exchange 
serveru 2016 plně kompatibilní. 



Pro další využívání produktu SourceOne Zhotovitel doporučuje Objednateli maintenance zako

upit. Licenční politika dodavatele produktu SourceOne neumožňuje časovou diskontinuitu 

v nákupu maintenance, a proto Zhotovitel navrhuje Objednateli uzavřít dodatek ke smlouvě č . 

13/160/2008, který bude zahrnovat nákup maintenance produktu SourceOne pro roky 2017 
a 2018. 
Objednatel vlastní licence na produkt SourceOne a z tohoto důvodu by bylo pro Objednatele 
nehospodárné nahradit tento produkt. 

I. Účel dodatku 

Dodatek je vyhotoven v souladu s čl. 10, bodem 6 Smlouvy za účelem stanovení ceny pro rok 2017 a 
2018. 

II. Změny Smlouvy 

V Článku 10 se mění odstavec 5, který zní takto: 

Cena za aktualizaci SW (Update Service, Maintenance) podle článku 7 odst. (3) pro SW je pro 

kalendářní rok 2017 stanovena dohodou smluvních stran ve výši 126 547 Kč bez DPH, tj. 153122 Kč 
(slovy: Stopadesáttřitisícestodvacetdva korun českých) včetně DPH. . 

Cena za aktualizaci SW (Update Service, Maintenance) podle článku 7 odst. (3) pro SW je pro 

kalendářní rok 2018 stanovena dohodou smluvních stran ve výši 130343 Kč bez DPH, tj. 157715 Kč 
(slovy: Stopadesátsedmtisícsedmsetpatnáct korun českých) včetně DPH. 

III. Ostatní ustanovení smlouvy 

(1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna . . 

IV. Závěrečná ustanovení dodatku 

(1) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a 

jeden (1) Zhotovitel. 

(2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

,2 1. 11. Z017 
V Praze dne --------=-------

~GAPP 
~, S YSTE M 

GAPP System. spoL s r. o. 
Petržilkova 2565/23. 158 00 Praha 5 

IČ,60487291,DIČICZ604S7291 
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V Praze dne ------ft---------
2 1 -12- 2017 

Vk Šír 

ředitel odboru informatiky 

Objednatel 
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