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SMLOUVA O DíLO 

uzavíraná na základ ě výsledku podlimit ního zjednodušeného zadávacího řízení podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů . 

Číslo smlouvy Číslo smlouvy 

78900 48/160/2015 

Dial Telecom, a.s. ., ČR - Nejvyšší kontrolní úřad 

(dále jen "poskytovatel") (dále jen "účastník") 

Se sídl em: Praha 8, Křižíkova 36a, PSČ 186 00 Se sídlem : Jankovcova 1518/2, Praha 7 

Jednající: Mgr. Zdeněk Sivek Jednající: PhDr. Radek Haubert 

Funkce: P řed sed a představe n stva Funkce: vrchní ředite l správní sekce 

Kontaktní Vít Jelínek Kontaktní Mgr. Zdeněk Šír 

osoby: osoby: 

Funkce: Key Account Manager Funkce: ředitel odboru informatiky 

Tel. : 224204307 Tel. : +420 233 045 209 

Fax: 224204197 Fa x: +420 220 808094 

I Č : 28175492 I Č: 49370227 

Di Č: CZ28175492 Di Č: není plátce DPH 

Zapsa ná vedeném Městským soudem v Praze, V OR neza psán 

v obchodním 
oddi1 B. vložka 12529 

rej stříku: 

Projekt NKU-WAN-2015 Projekt WAN-2015 

(dále také spo l ečně označováni jako "smluvní strany"). 

1) 

Sm luvní strany uzavírají následující sm louvu o dilo podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komun ikacích a podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012, občanský zá koník, (dále jen "občanský 

zákoník" ). 

\. Základní ustanovení 

Pro pl něn í pod limitní ve řejné zakázky zadávané podle zá kona Č. 137/2006 Sb., o veřej ných 

zakázkách, ve zně ní pozd ěj šíc h p ředp isů (dále jen "zákon"). s názvem: 

"Zajištění a provoz dálkových datových sítí Nejvyššího kontrolního úřadu, WAN - 2015", 

byla vybrána jako nejvho d něj ší na bídka, kterou poda l poskytovatel. 

PREAMBULE 
Účelem smlouvy je získa t pro účastníka: 

1) bezporuchový a sta bilní datový a IP telefonní provoz mezi datovým centrem účastníka , sídlem 
účastn íka a dalším i loka litam i účast n íka uvedenými v příloze Č. 1 této smlouvy, 

2) bezporuchové a stabilní připoje ní k in ternetu. 
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II. Předmět pln ění 

1) P ředmětem p lně ní je z ř ízení a provoz datových sítí úča stníka s vlastnostmi a za podm ínek 
stanovených touto smlouvou a zadávací dokumentací: 

a) p řipojení datového centra účastníka k internetu včetně poskytování služeb technického 
správce domény; 

b) vyhrazených komunikačních spojů (VPN) mezi datovým centrem, síd lem a dalšími loka litami 
ú častníka (WAN síť) se zajištěním prioriza ce (QoS) a filtrace vybraných komunikačních toků. 

2) V př ípadě o rga n iz ačních změn na straně účastníka, které účastník oznámí nejmé ně 30 dnů 
předem poskytovateli, je poskytovate l povine n: 
a) zřídit při pojení pro novou (další) lokalitu účastníka z kategorie oblastní pracoviště, přičemž 

následná výše měsíčního poplatku za p řipoje ní je totožná, jaká je stanovena pro stávající 
lokal ity (mimo sídlo účastníka), 

b) v případě přestěhování některé lokality ú častn íka na novou adresu zřídit připojení nové 
lokal ity a zrušit připoje ní původní loka lity, přičem ž nás ledná výše měsíčních po platků zůstává 
ve stejné výši, 

c) zru ši t připojení pro zru šenou loka litu účastníka s tím, že měs íč ní poplatky budou hrazeny do 

d ne zrušení připojení včetně, 

d) v případě navýšení počtu zaměst nanců účast níka v některé lokalitě , poskytovatel zajistí na 

žádost účastníka zvýšení propustnosti linek. 

3) V případě změn , popsaných v odstavci 2: 

1) 

2) 

a) bud ou smluvní strany jednat o výši náhrady za zříze ní připoje n í pro danou lokal itu, 

b) cena za p řipojen í lokal ity / změnu loka lity / zvýšení propustnosti linek bude za cenu v místě 

a čase obvyklou při respektování postupů stanovených zákonem, 

c) veškeré změny v místech plnění budou mít pova hu dodatku k této smlouvě a poskytovate l 

nen í op rávně n podpis dodatku bezdůvodně odepřít a ani pozdržet. 

III. Místo a harmonogram plnění 

Místem plnění je Česká republ ika, konkrétně jsou to sídlo účastn íka, datové centrum účastníka a 

další lokality účastníka uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Účastník je v průběhu trvání smlouvy 

oprávněn počet a umístě ní loka lit měnit (č lánek II odst. 2 a 3). 

Současnému poskytova teli dne 30. 9. 2015 kon č í smluvní vztah na dosavadní provoz linek WAN 

a připoje ní k internetu. 

3) Linky sítě WAN a přímé napojení datového centra účastníka do internetu budou zřízeny 

a funkční nejpozději do 24. 9. 2015. 

4) Zkušební provoz v dé lce dvou kal endářníc h dnů , který nesmí být přeru šen z důvodů na straně 

poskytovate le a souča sně musí udržet kva li tu podle tabu lky Č. 1 " Úrovně kva lity služeb SLA" 

v článku VI odst. 3 bude zahájen nejpozději 25. 9. 2015 . 

5) Po ukončení zkušebního provozu bez vad na straně poskytovatele dojde k přepnutí dosavadních 

a nových propojení v noci na 1. 10.2015 . 

6) Řádný provoz - poskytování služeb podle ustanovení této smlouvy bude zahá jen 1. 10. 2015. 
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7) Termíny plnění dle tohoto článku nesmí být překročeny s výjimkou zdržení objektivně 

odůvodněného neposkytnutím přiměřené součinnosti ze strany účastníka, viz článek V. 

IV. Platební podmínk,y 

1) Na úplatu vznikne poskytovateli nárok až po propojení všech lokalit a síd la s datovým centrem 

účastníka, nejdříve však ke dni, kdy má být služba VPN poskytována . 

2) Cena za j eden měs íc poskytnutí služby podle této sm louvy je stanovena ve výši 89.000"Kč bez 

DPH, tj. 107.690,·KČ včetně DPH a je součtem cen za: 

a) jeden měsíc připojení k internetu, 

b) jeden měsíc propojení datového centra účastníka a sídla účastníka , 

c) jeden měsíc propojení další lokality krát počet loka lit. 

3) Cena za jeden měsíc poskytnutí služby je konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje zejména 

přípravné práce, zřízení linek, montážní práce, dopravu a další související náklady potřebné pro 

pln ě ní podle zadávací dokumentace . 

4) K ceně bude úč tována DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy . Dojde·1i ke změně 

daňových předpisů s dopadem na cenu, bude cena z měněna ve smyslu změny daňových 

předpisů. 

5) Poskytovatel je oprávněn účtovat jen skutečně poskytnuté služby, a to vždy po uplynutí 

kalendářního měsíce. Poskytovatel je povinen doručit daňový doklad (fakturu) účastníkovi 

nejpozději do 14 dnů od ukončení kalendářního měsíce. 

6) Přílohou nebo obsahem každého daňového dokladu musí být přehled poskytnutých služeb, ve 

kterém musí být uvedena : 

• identifikace daňového dokladu, ke kterému se vz tahuje, pokud je jeho přílohou, 

• identifikace účastníka příp . i sm louvy, podle které jsou služby účtovány, 

• seznam jednotlivých poskytnutých služeb pro každou lokalitu zadavatele samostatně s jeji ch 

identifikací (např. čís l o okruhu). popisem (druh/typ/charakter) a příslu š nými cenovými údaji. 

7) Daňové doklady jsou splatné do patnácti (15) kalendářních dní od data doručení účastníkovi . 

Dnem úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsána z účtu účastníka ve 

prospěch účtu poskytovatele. 

8) V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této sm louvě, nebo bude 

obsahovat nesprávné údaje, nebudou·1i k faktuře doloženy požadované přílohy nebo bude 

obsahovat jiné cenové údaje, je účastník oprávněn jej vrátit se zdůvodněním poskytovateli 

k opravě, či novému vystaveni. V takovém případě se daňový doklad považuje za nedoručený a 

lh ů t a sp latnosti začne plynout až dnem doručení daňového dokladu obsahujícího všechny 

náležitosti dle této smlouvy ú častníkovi . 
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9) Pokud některý z daňových dokla dů, kte rý měl být doru če n účastníkoví před 16. prosíncem 

přís l ušného roku, bude d o ru če n po tomto datu, prod lužuje se l hůta sp latnosti z 15 na 90 

kalendářních dnů. 

10) V případě , že se účastník ocitne v platební neschopnosti z důvodu ro z počtového provizoria, má 

se za to, že není v prod lení s plněním peněžitých závazků splatných v době rozpočtového 

provizo ria. Splatnost všech daňovýc h dokladů se v případ ě vzniku roz počtového provizo ria 

posouvá na patnáctý (15) den po uvo lně n í r oz počtovýc h prostředků pro roz počtovo u kap ito lu 

účastníka , n ej později vša k do 30. června příslušného kalendářního roku . 

11) V př ípadě nezaplacení faktury ve lh ůtě sp latnosti ani po před cho zím písemném u pozornění na 

prod lení má oprávněná smluvní strana ná rok na zaplacení úroku z prod lení ve výši, která se 

stanoví dle ustanovení § 1802 a nás l. občanského zákoníku. 

12) Úrok z prodlení v přípa d ě prodlení jedné ze Smluvních stran s úhradou pe n ěž it é částky bude ve 

výš i stanovené nařízením vlády č. 35 1/ 2013 Sb. 

V. Součinnost 

1) Ú častník je pov inen poskytnout poskytovatel i souč i nnost v následujících případech: 

a) umožněn í př íst u pu poskytovate le do prostor souv isejících s rea lizací předmě tu plnění 

smlouvy na zák l adě jeho žádosti d o ru če n é účastníkovi alespoň 2 pracovní dny předem , a to 

v pracovníc h dnech v rozmezí 8:00 hod . až 16:00 hod., a v jiném termínu na základě dohody, 

b) získání so uhl asů v l astníků/sp rávců objektů s realizací připojení linek, 

c) poskytová ní technických inform ací o technickém řeše ní ú častníka v rozsahu nutném pro 

realiz aci předmě tu sm louvy, 

] d) z a jištění součinnosti stávajícího poskytova tele v nezbytném rozsahu. 

2) Poskytovatel je povinen poskytnout souč i nnost v následujících případec h : 

] a) oznamovat mimořádné stavy na linkách v předstihu , 

] 
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3) 

b) zajist it d ostatečný po če t svých za městnanců s platným povo lením ke vstu pu do datového 

centra účastn íka. 

Obě sm luvní strany budou: 

a) poskytovat ko nzultace technických otá zek form ou e-mailové nebo jiné vhodné komunikace 

v rozsahu nutném pro realizaci předmětu smlouvy, 

b) komunikovat spo lu bez zbyte čné ho prod lení, 

c) sdě lovat si překážky bránící realizaci díla s dostatečným předstihem . 

VI. Servisní podmínky 

Pro p o t ře by dalších ustanovení se stanoví následující term íny: 
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Přerušení provozu - obecné označení pro stav, kdy je jakákoli linka nefunkční. 

Výluka - plánované, nejméně tři dny předem hlášené Přerušení provozu za účelem údržby 

technických a softwarových prostředků , prostřednictvím kterých j e služba poskytována, prováděné 

v době od 22:00 hod. do 04:00 hod., případně vostatních hodinách o sobotách a nedělích a ve 

svátcích, j estliže k nim bude poskytovateli předem udělen souh las ze strany účastníka. 

Porucha - neplánované Přerušení provozu, při němž je nutná oprava v prostorách účastníka. 

Výpadek - ostatní Přerušení provozu, která nespadají do kategorie Výluka nebo Porucha . 

Doba opravy - rozumí se doba od vzn iku Poruchy vyžadující opravu až do ukončení opravy. Do této 

doby se nezapoč ítává čas čekání na zpřístupnění příslušného prostoru. 

Dostupnost - poměr doby, kdy byla účastníkovi služba dostupná bez Výpadků a Poruch, k délce 

celého sledovaného období. Vyj adřuje se v procentech. 

Servis bude poskytován podle následujících podmínek: 

1) Proaktivita - požaduj eme zajištění proaktivního dohledu nad sítí účastnika a vzniku záznamu 

o Poruše bez nutnosti jeho inicializace účastníkem . 

2) Report SLA. Poskytovatel musí být připraven poskytnout ú častníkovi na jeho vyžádá ní 

vyhodnocení dosažené úrovně SLA z uplynu lého měsíce, který poskytne účastníkovi ve l hůtě 7 

(sedm) pracovních dní od vyžádán i účastníkem. Při nesplnění garantovaných parametrů v daném 

kalendářním měsíci poskytovate l snižuje automaticky měsíční cenu. 

3) Požadovaná spojení budou splňovat úrovně kvality služeb definované v tabul ce Č . 1 a dalším 

t extu tohoto člá n ku. 

Tabulka č l' Úrov ně kvality služeb SLA 

Spojení Internet 
Datové Lokal ita 

Ostatní loka li ty 
centrum Jankovcova 

Zaručená dostupnost (%) 99,50 99,50 99,50 99,00 

Povolený výpadek (hodin/měs íc) 3,6 3,6 3,6 7,2 

Garance opravy v pracovni dny do 
4 4 4 8'1 

(hod .) 

Garance mimo pracovní dny do (hod.) 12 12 12 j en pracovní dny 

Maximální zpoždě ní (ms) '1 - 5 5 30 

Maximální ztrátovost (%) - 1 1 1 
. 

1) Pouze v dobe od 8:00 hod. do 16:00 hod. 
2) Pro úroveň maximálního zpoždění platí, že hodnoty 5 ms musí být dosaženo no spojení mezi 

datovým centrem a lokalitou Jankovcova, hodnoty 30 ms pak pro všechna ostatní spojení mezi 
jednotlivými lokalitami. Uvedených hodnot musí být dosaženo v průměru nejméně pěti 

rovnoměrně rozložených vzorků odebraných v intervalu nejméně jedné minuty. 

4) Do sledované doby zaručené dostupnosti se nezapočítávají doby výluky. 

S) Hodnoty kva lity služby budou sledovány nástroji na bázi příkazu ping, nástrojem iPerf (nebo 

obdobným) a IP SLA sondami na aktivních prvcích uchazeče, přičemž tyto nástroje budou 

nasazeny vždy na prvek hraničící s prvkem uchazeče. 
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7) Poskytovatel j e povinen provozovat nebo z řídit pro nahlášení Přerušení provozu telefonní linku 

schopnou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, přijmo ut nahlášení závady a ihned iniciovat činnosti 

vedoucí k nápravě. 

8) V případě Přerušení provozu z důvodu vyšší moci je poskytovatel povinen závadu odstranit 

neprodleně po ukončení úč i nku vyšší moci. 

9) Ukončen í opravy je poskytovatel povinen účastníku bez zbytečného prod lení oznámit 

a v případě potřeby demonstrovat plnou funkčnost dané linky. 

10) V případě, že hlavní nebo záložní trasa nebude funkční 14 dnů, je účastník oprávněn zajistit si 

náhradní trasu stejné kvality na nák lady poskytovatele. 

11) Náklady na nápravu Přerušení provozu nese poskytovatel. Pokud poskytovatel prokáže, že 

závadu zav inil účastn ík, nese nák lady na odstranění závady účastník. 

12) O vzniku Poruchy a způsobu jejího řešení informuje poskytovatel účastníka bez zbytečného 

prodlení mailem na ad resu: 160@nku.cz; ať závadu objevil poskytovate l sám, v rámci 

proaktivního dohledu, nebo na ni byl upozorněn ú častníkem. 

1) 

VII. Smluvní pokuty 

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty: 

a) v případě nedod ržení term ínu pro zřízení kteréko liv linky sítě WAN účastníka je 
poskytovate l povinen uhradit účastníkovi smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 
započatý den prodlení a za každou nepř i pojenou loka li tu; 

b) poskytovatel je pov inen uhradit účast níkov i smluvní pokutu ve výši 200 Kč: 

i. př i nedodržení měsíč ní dostupnosti služby stanovené v SLA (č l. VI odst . 3) za každých 

započatých deset minut přesahujících úhrnný měsíční li mit zaručené míry dostupnosti, 

nebo 

ii. za každých deset minut, kdy zpoždění trvale (90% měření) překračuje stanovený limit, 

nebo 

iii . za každých deset minut, kdy je ztrátovost vyšší než stanovený limit. 

c) v případě Poruchy nebo Výpadku po dobu delší než jednu hodinu je poskytovatel povinen 

uhradit účastn í kovi sm luvní pokutu ve výši 5 000 Kč: 

i. za ka ždou započatou hodinu úp lného přerušení provozu redundantního spojení (není 

sou ča sně funkční ani hlavn í, ani zá ložní trasa ), 

ii. za každou další započatou hodi nu po překročení doby garance opravy (čl. VI odst. 3). 

2) Nedostupnost linky pro hlášení záva d (čl. VI odst. 7), vedoucí ke zdržení nahlášení Přerušení :I provo zu, se pro úče ly této smlouvy považ uje za dobu, kd y je přerušen provoz linky. 

] 



J 

] 

] 

] 

] 

] 

] 

:I 
:I 
:I 
:I 

-, 
<-

J 
:I 
-, -

3) Právo na sankce pod le předchozích ustanovení poskytovatelí nevzn ikne, pokud nesp l nění 

povinnost i ú častníka bylo způsobe no neposkytnutím součinnosti účastníka nebo na stra n ě 

účastníka a dále v případě neodvratite lné události podle § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. 

4) Smluvní sankce vůči ú častníkov i nejsou přípustné. 

VIII. Náhrada škody 

Náhrada škody se bude řídit občanským zákoníkem, pokud není j inak stanoveno zvláštním právním 

předpisem . Rozsa h odpovědnosti poskytovatele lze omez it na částku odpovídající 24 násobku ceny. 

Zap lacením sm luvní poku ty neza niká možnost účastn í ka požadovat náhradu škody. 

IX. M lčen li vost 

1) Smluvn í st rana je pov inna písemně upozo rnit druhou sm luvn í st ranu , že předmětnou sk utečnost 

považuje za důvěrnou inform ac i nebo obchodní tajemství. Smluvní stran a je pov inna zachovat 

mlčenlivost o skutečnosti, která byla druhou smluvní stranou prokazatelně označena za 

d ůvěrn o u informaci nebo obchodní tajem ství. 

2) Poskytova tel je povinen jako s důvěrnými informacemi zacházet s osobními údaj i osob č in ných u 

ú častníka , s informacemi o bezpečnost n íc h opatře ních a technickém vybave ní účastníka . 

3) Obě smluvní strany se zavazuj í zachovat m lčen li vos t až do doby, kd y se předmětné in fo rmace 

stanou obec n ě známými za předpok ladu, že se tak nesta ne poruše ním pov innos ti ml če nl ivost i 

d le tohoto č l ánku. 

4) Za porušení pov innost i mlčen l ivosti se nepovažuj e, je-Ii sm luvní strana povinna předmětnou 

informaci sděl i t na základě zákonem sta novené pov innosti. 

5) Za důvěrnou informaci či obchod ní tajemství nebude považován obsah smlouvy, ze jména rozsah 

p l n ěn í a cena . 

X. Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu urč i tou do 30. 9. 2018. 

2) Změna subdodavatele vyžaduje p ředc hozí souhla s účas t níka. 

3) Účast ník nemá povinnost jednat s jakouko liv třetí osobou kromě poskytovate le. Poskytovatel 

není oprávněn postoupi t práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě 

nebo jiným osobám bez předchozího písemného souh lasu úča st níka . 

4) Poskytovatel prohlašuje, že je oprávně n dílo užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchko li 

omezení, a že vůč i ú častn í kovi nebudou uplatně ny oprávněné ná roky majitelů autorských práv či 

jakéko li oprávněné nároky j iných třetích osob v souvislosti s užitím díla . Tato práva jsou zahrnuta 

v ceně díla dle č l. IV. odst. 2 a 3 této smlouvy. 
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5) Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn dílo užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli 

omezení, a že vůči účastníku nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či 

jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvíslostí s užitím díla. Tato práva jsou zahrnuta 

v ceně díla dle č l. IV. odst. 2 a 3 této smlouvy. 

6) Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že veškeré spory vyplývající ze vzniku, výkladu, 

realizace a ukončení této smlouvy, jakož í veške ré sporné vztahy mezí smluvnímí stranami z této 

smlouvy vyplývající (dále jen "spory" ), se budou snažit řešit nejprve smírnou cestou. Nebude-Ii 

vyresení sporu smírnou cestou možné a tento spor není v kompetenci Českého 

telekomuníkačního úřadu nebo byl tento spor pravomocně ukončen ve správním řízení před 

Českým telekomunikačním úřadem, podá návrh na vyřešení sporu kterákoliv ze smluvních stran 

u přís l ušného obecného soudu. 

7) Smluvní strany se zavazují, nestanoví tato smlouva jinak, dodržovat veškerá ustanovení zadávací 

dokumentace, nabídky poskytovatele a všeobecných podmínek, popř. jiné přílohy této sm louvy, 

které jsou pro obě smluvní strany při plnění této smlouvy závazné. 

8) V případě rozporu ustanovení jednotlivých částí smlouvy a níže uvedených dokumentů mají 

postupně přednost ustanovení tam uvedená podle tohoto pořadí: 

a) zadávací dokumentace, 

b) nabídky poskytovatele, 

c) všeobecné podmínky a další dokumenty poskytovatele. 

9) Pokud jsou smluvní ujednání uvedená v této smlouvě v rozporu se všeobecnými podmínkami 

poskytovate le, tvořícími přílohy této smlouvy, pak mají tato smluvní ujednání přednost před 

těmito všeobecnými podmínkami. 

10) Tato sm louva se řídí právním řádem České republiky. 

11) Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů . Poskytovatel není 

oprávněn tyto důvody rozšiřovat ani omezovat. 

12) Dojde-Ii ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, 

rozdě lení právnické osoby) poskytovatele, je tento povinen oznámit nové skutečnosti 

účastn íkovi ve lh ůtě 14 dn ů od právní moci takové změny. 

13) Poskytovatel bere na vědomí, že j e podle § 2 písm . e) zákona č . 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřej nýc h výda j ů. 

14) Účastník si vyhrazuje právo smlouvu zveřejnit způsobem, umožňujícím nepřetržitý přístup. 

15) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž 2 (d va) stejnopisy obdrží účas tník 

a 1 (jeden) stejnopis poskytovatel. 

16) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami . 

Příloha č. 1: 
Lokality účastníka 
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V Praze dne 15.9.2015 

~hodní ředitel 
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;2 1 -09- 2015 
V Pra ze dne .... ................... . 

Za účastníka 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
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Příloha č. 1 Smlouvy 

LOKALITY ÚČASTNíKA 
Účastník provozuje jedinou ústřednu pro všechny lokality s provolbou 233 045 xxx 

Lokalita PSČ Adresa Funkce linka kontaktní osoba 

sídlo Praha 

PRAHA 7 17004 Jankovcova 2 
odbor informatiky 

funkce linka jméno 

řed it el 209 Mgr. Zdeněk Šír 

sekretářka 298 Soňa Mejtová 

Helpdesk 333 Jaroslav Hudec 

správa sit ě 201 RNDr. Martin Kovář 

datové centrum (DCV) 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. 

PRAHA 3 13000 Na Vápence 915/ 14 236031898 d ispečink 

oblastní pracoviště 

Územní odbor VII. Liberec 

LIBEREC 46001 Tř. 1. máje 97 sekretářka 651 Junová Vale ri e 

Územní odbor VIII. Ústi nad Labem 

ÚSTí NAD LABEM 40001 M írové nám . 36 s ekretářka 66 1 Jeníkovská Marcela 

Územní odbor IX. Plzeň 

PLZEŇ 30100 Martinská 141/2 sek r e tá řka 691 Benediktová Milena 

Územní odbor X. České Budějovice 

ČESKÉ BUDĚJOV I C E 37001 Dr. Stejska la 111/6 se kre tářka 72 1 Nováčková Drahomíra 

Územní odbor XI. Hradec Králové 

HRAD EC KRÁLOVÉ 50002 Habrmanova 19 se kr et ářka 751 Skřivá nková Marce la 

Územní odbor XII. Jihlava 

JIHLAVA 58601 Tolstého 1914/ 15 se kretá řka 781 Kalášková Alena 

Územní odbor XIII. Brno 

BRNO 60200 Kotlářská 53 sekretářka 811 Ko l ářová Mart ina 

Územní odbor XIV. Olomouc 

OLOMOUC 77900 Grégrova 9 sekretářka 861 Koubková Eva 

Územní odbor XV. Ostrava 

OSTRAVA 70200 Čs. Legií 5 sek retářka 841 Kropá čková Marcela 

Školicí středisko Přestavlky 

PŘESTAVLKY U SLAP I 25208 č.p. 288 vedoucí odd . 102 Ing. Bendová Ema 


