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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o podpoře a dalším rozvoji Intranetu v ČNB
Smluvní strany
Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
zastoupená: Ing. Milanem Zirnsákem, ředitelem sekce informatiky
a
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
IČO: 48136450
DIČ: CZ48136450
(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)
a
IBA CZ, s.r.o.
se sídlem:
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 – Jinonice
jednající:
Alešem Hojkou, jednatelem společnosti
IČO: 25783572
DIČ: CZ25783572
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 577211523/0300
(dále jen „poskytovatel“)
Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2019 Smlouvu o podpoře a dalším rozvoji Intranetu v ČNB,
evidenční číslo ČNB: 92-082-19 (dále jen „smlouva“). Vzhledem k tomu, že došlo v návaznosti
na požadavky objednatele na budoucí rozvoj IS IBIS ve smyslu čl. III odst. 4 písm. c) a d)
smlouvy (na základě objednávky č. 910012000114) ke zvýšení objemu a dále i pracnosti
poskytovaných služeb, smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. V odst. 15 a čl. XIII odst.
2 smlouvy dohodly na navýšení čtvrtletní paušální ceny podpory. Nová výše čtvrtletní paušální
ceny podpory je stanovena v souladu s čl. V odst. 15 smlouvy, kdy je aktuální roční cena
podpory navyšována ne o více jak 10 % z ceny budoucího rozvoje sjednané postupem podle
odst. 4 článku V smlouvy.
Článek I
Změna smlouvy
V článku V – Ceny a platební podmínky – odst. 1 nově zní:
„1. Cena za služby v rámci podpory běžného provozu podle čl. III odst. 2 písm. a) až e) a h)
a cena za aktualizace podle čl. III odst. 3 písm. a) až c) a e) je stanovena paušálně a činí
čtvrtletně 82 500 Kč bez DPH.”
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Článek II
Závěrečná ustanovení
1.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
vyhotovení dodatku opatřené elektronickými podpisy. Obě smluvní strany jsou oprávněny
zhotovit libovolný počet kopií dodatku potřebných k plnění smlouvy.

V Praze

V Praze

Za objednatele:

Za poskytovatele:

Aleš
Hojka
Ing. Milan Zirnsák
ředitel sekce informatiky
podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal
Aleš Hojka
Datum: 2021.11.23
07:56:36 +01'00'

Aleš Hojka
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky
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