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Dodatek č. 1  
 

ke Smlouvě o poskytování konektivity  
 evidované u Objednatele pod č. 54/160/202018 

a evidované u Dodavatele pod č. 82347 ze dne 27. 9. 2018 

(dále jen „Smlouva“) 

 

 
Dial Telecom, a.s. 

(dále jen „Poskytovatel“) 
 

ČR - Nejvyšší kontrolní úřad 
(dále jen „Objednatel“) 

Se sídlem:  Křižíkova 36a, 186 00 
Praha 8 

 Se sídlem:  Jankovcova 1518/2,  
170 04 Praha 7 

Zastoupený: Jiří Kutílek  Jejímž jménem 
jedná: 

PhDr. Radek Haubert 

Funkce: jednatel  Funkce: vrchní ředitel  
správní sekce 

Kontaktní osoby: Vít Jelínek  Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Šír 

Funkce: Key Account manager  Funkce: Ředitel odboru informatiky 

Tel.: +420 226 204 307  Tel.: +420 233 045 209 

E-mail: vit.jelinek@dialtelecom.cz  E-mail: zdenek.sir@nku.cz  

IČO: 28175492  IČO: 49370227 

DIČ: CZ28175492  DIČ: není plátce DPH 

Zapsaná 
v obchodním  
rejstříku: 

Zápis v obchodním 
rejstříku vedeném 
Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 
12529 

 Zapsaná 
v obchodním  
rejstříku: 

Nezapsán 

Bank. spojení: 17530083/0300  Bank. spojení: Česká národní banka 
30027-001/0710 

Identifikátor 
datové 
schránky: 

  Identifikátor 
datové schránky: 

s3caayq 

(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: 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1.1. Objednatel chce zajistit kontinuitu provozu i po 1.1.2021 do doby než se podaří v rámci 
probíhajícího výběrového řízení vybrat nového poskytovatele konektivity. 
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1.2. Účelem Dodatku je prodloužení platnosti smlouvy o 3 měsíce a úprava předmětu plnění 
v podobě zúžení na konektivitu pro oblasti. 

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

1.4. Objednatel využívá ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a navyšuje hodnotu závazku o částku 237 000, 00 Kč 
bez DPH, tj. 286 770,00 Kč včetně DPH. 
 

Článek 2 
Předmět Dodatku 

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy. 

2.2. V článku I. Účel smlouvy se vypouští bod (2) „bezporuchové a stabilní připojení 
k internetu“. 

2.3. V článku II. Předmět a rozsah Smlouvy se v odstavci (1) vypouští bod a) „připojení 
datového centra Objednatele k internetu včetně poskytování služeb technického správce 
domény,“. 

2.4. V článku V. Cenové a platební podmínky se v odstavci (2) vypouští bod a). 

2.5. V článku V. Cenové a platební podmínky se v odstavci (2) mění výše za poskytnuté Služby 
a snižuje se o částku 10 000 Kč bez DPH. Znění odst. 2 nově zní: 

„Cena za jeden měsíc poskytnutí Služby podle této smlouvy je stanovena ve výši 79.000 
Kč bez DPH, tj. 95.590,- Kč včetně DPH a je součtem cen za: 
a) Jeden měsíc provozu datového spoje mezi datovým centrem a sídlem Objednatele, 
b) Jeden měsíc provozu datového spoje mezi datovým centrem a školícím střediskem 

Objednatele, 
c) Jeden měsíc provozu datových spojů mezi datovým centrem a všemi oblastními 

pracovišti Objednatele.“ 

2.6. V článku X. Doba trvání Smlouvy a její ukončení se v odstavci (1) mění doba platnosti 
smlouvy a to do 31.3.2021.  Znění odst. (1) nově zní: 

„Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.3.2021 a nabývá platnosti a účinnosti 
podpisem obou smluvních stran.“ 

 

 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn. 
3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma 

smluvními stranami.  
3.3 Tento Dodatek je vypracován v elektronickém vyhotovení a podepsán elektronickými 

podpisy. 
3.4 Poskytovatel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti Dodatek 

zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý vzdálený přístup. 
3.5 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. 
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____________________________  

 za Poskytovatele 
 
 
 
 

za Objednatele 
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