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Dodatek č. 1 

ke smlouvě č. 8/160/2022, uzavřené mezi smluvními stranami dne 9. 5. 2022 (dále jen „Dodatek“)
 

DCI Czech a.s.
(dále jen „Zhotovitel“)

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

Se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 
102 00 Praha 10

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

Zastoupený: Vít Voláček
Petr Kysučan
Jiří Poláček

Jednající: PhDr. Radek Haubert

Funkce: předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva

Funkce: vrchní ředitel správní sekce

Kontaktní 
osoba:

Tomáš Kratochvíl Kontaktní 
osoba:

Mgr. Zdeněk Šír

Funkce: Business Development Manager Funkce: ředitel odboru informatiky
Tel.: +420 724 849 825 Tel.: +420 233 045 209
E-mail: tomas.kratochvil@dci-czech.cz E-mail: zdenek.sir@nku.cz
IČO: 04501624 IČO: 49370227
DIČ: CZ 04501624 DIČ: není plátce DPH
Zapsaná
v obchodním 
rejstříku:

vedeným u Městského soudu v 
Praze, sekce B, oddíl 21039

Zapsaná
v obchodním 
rejstříku:

Nezapsán

Bank. spojení: 407131002/5500 Bank. spojení: Česká národní banka
30027-001/0710

Identifikátor 
datové 
schránky:

Xwaaqsv Identifikátor 
datové 
schránky:

s3caayq

(společně též „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly na změně stávající Smlouvy tímto Dodatkem a vědomy si svých závazků 
v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, se dohodly na následujícím 

znění takto:

Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2022 smlouvu na základě realizace veřejné zakázky „RACK  2022, 
vybavení datových rozvoden“, na dodávku a realizaci zajištění vybavení nového sídla Objednatele 
datovými rozvaděči a uzavření datových rozvaděčů v datovém a komunikačním centru 
pro vytvoření teplé uličky (dále jen „Smlouva“).

V rámci realizace plnění předmětu Smlouvy Objednatel zjistil, že v 11 patrových rozvodnách je 
nadprůměrný počet LAN kabeláže s tím, že datový rozvaděč typu A dle článku II. bodu 1) písm. a) není 
schopen všechnu LAN kabeláž pojmout. Objednatel je nucen pořídit pro nadprůměrný počet LAN 
kabeláže bočnici pro speciální vedení kabelů v datovém rozvaděči a pokrýt tak zvýšené nároky 
způsobené aktuální situací, které nebyly známy v době zahájení veřejné zakázky.

mailto:tomas.kratochvil@dci-czech.cz
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Objednatel z toho důvodu využívá ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a navyšuje hodnotu závazku do 10 % původní hodnoty 
závazku, tj. o finanční částku 86 956,00 Kč bez DPH, přičemž se nemění celková povaha veřejné zakázky. 
Dle výše uvedeného zákona se jedná o nepodstatnou změnu Smlouvy.

Článek 1
Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku je navýšení finanční částky za předmět plnění v souvislosti s navýšením 
počtu dodaných komponent.

2. Finanční částka za předmět plnění uvedena v článku IV., odst. 1) Smlouvy se navyšuje 
o částku 86 956,00 Kč bez DPH, tj. 105 216,76 Kč včetně DPH. Znění odst. 2 nově zní: 

„Celková cena předmětu smlouvy je stanovena ve výši 2 952 940,98 Kč bez DPH, 
tj. 3 573 058,59 Kč s DPH jako nejvýše přípustná. V celkové ceně předmětu smlouvy jsou zahrnuty 
úplné a veškeré náklady Zhotovitele na realizaci a splnění předmětu plnění této smlouvy. Žádné 
další ani související náklady nebudou Objednatelem uhrazeny.“.

3. Finanční částka za dodání datových rozvaděčů typu A dle článku II., bodu 1) písm. a) uvedena 
v článku IV. odst. 3) Smlouvy se navyšuje o částku 86 956,00 Kč bez DPH, tj. 105 216,76 Kč včetně 
DPH. Znění odst. 3) nově zní: 

„Cena za dodání datových rozvaděčů typu A dle článku II., bodu 1) písm. a) činí 1 879 057,68 Kč 
bez DPH, tj. 2 273 659,79 Kč s DPH. Platba se uskuteční po předání předmětu smlouvy na základě 
elektronické faktury, jejíž přílohou bude kopie předávacího protokolu. Zhotovitel uvede 
na elektronické faktuře kromě celkové ceny dodávky všech komponent i cenu jednotlivých 
dodaných komponent.“.

4. Do přehledu komponent uvedených v příloze č. 1 Smlouvy – PŘEHLED DODANÝCH KOMPONENT 
se do tabulky č. 1 – Přehled dodaných komponent přidává jeden řádek:

P/N Název komponenty, identifikace komponenty Počet kusů
Bočnice pro speciální vedení kabelů v rozvaděči 11

5. Do podrobného cenového rozpisu uvedeného v příloze č. 2 Smlouvy – Podrobný cenový rozpis 
předmětu Smlouvy se tabulky č. 1 – Cena za dodání rozvaděče typu A nahrazuje 
za tabulku:

Název komponenty, 
identifikace 
komponenty

Cena bez 
DPH v Kč za 1 
ks

Počet 
kusů

Cena bez DPH v Kč 
x 
počet kusů

DPH Cena včetně DPH 
v Kč za všechny 
kusy

19" RSB 
serverhousingový 
rozvaděč, 3 sektory 

67 517,78 Kč 21 1 417 873,28 Kč 21 1 715 626,66 Kč 

Sada separačního 
rámu 2 655,25 Kč 21 55 760,25 Kč 21 67 469,90 Kč 

Kabelová průchodka s 
dvouvrstvým 
kartáčem 

684,45 Kč 84 57 493,80 Kč 21 69 567,50 Kč 

Sada separátního 
vedení kabelů 1 201,20 Kč 42 50 450,40 Kč 21 61 044,98 Kč 

Sada na zabezpečení 
bočních panelů 286,65 Kč 21 6 019,65 Kč 21 7 283,78 Kč 

Systém generálního 
klíče 1 623,05 Kč 126 204 504,30 Kč 21 247 450,20 Kč 
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Bočnice pro speciální 
vedení kabelů v 
rozvaděči

7 905,09 Kč 11 86 956,00 Kč 21 105 216,76 Kč

Celková cena 1 879 057,68 Kč 2 273 659,79 Kč

Článek 2
Závěrečná ustanovení

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

stranami. 
3. Tento Dodatek je vypracován v elektronickém vyhotovení a podepsán elektronickými podpisy.
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.

                             

 za Zhotovitele za Objednatele
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