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č.j. MV- 87403-39/KAP-2015 

 

Dodatek č.2  

 

ke Smlouvě o dílo na dodávku formulářového řešení do prostředí 
CzechPOINT@office pro čerpání údajů správních evidencí  

 

 
Číslo Smlouvy objednatele: MV-97846/VZ-2015 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Smluvní strany: 
 

ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 – Letná 
Kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 
IČ:    00007064 
DIČ:   CZ00007064 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu:  3605881/0710 
Zastoupená:  Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru koncepce, architektury a projektů 

informačních a komunikačních technologií 
Kontaktní osoba:  Ing. Michal Souček 
E-mail:   michal.soucek@mvcr.cz 
Telefon:  974 817 540 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
NEWPS.CZ s.r.o. 
Sídlo:   Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3  
IČ:   25625632  
DIČ:   CZ25625632  
Jejímž jménem jedná: 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Olbrachtova 9/2006, 140 21 Praha 4 
Číslo účtu:  508 110 3433 / 5500  
Kontaktní osoba:  
E-mail:   
Telefon:  
Fax:    
zapsaná u   Městského obch. soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 55889  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a zhotovitel budou v tomto dodatku označování jednotlivě jako "Smluvní 
strana" a společně jako "Smluvní strany") 
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uzavřely tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke smlouvě o dílo na dodávku 
formulářového řešení do prostředí CzechPOINT@office pro čerpání údajů správních 
evidencí uzavřené dne 21. 8. 2015.     
 
Vzhledem k tomu, že  
 
- Akceptace předmětu plnění Dílo I dle odst. č. 3 Dodatku č. 1 Smlouvy byla 

potvrzena akceptačním protokolem ze dne 26. 7. 2016; 
- do současné doby nebyly Správou základních registrů zajištěny kompozitní služby 

ISZR pro přístup k údajům správních evidencí, které jsou nezbytnou podmínkou 
pro realizaci předmětu plnění Díla II dle odst. č. 4 Dodatku č. 1 Smlouvy; 

- od uzavření Smlouvy došlo k podstatným změnám funkcionalit služeb ISZR  
a Centrály systému Czech POINT, které podstatně mění podmínky realizace 
předmětu plnění Díla II;     

- z uvedených důvodů nelze v plnění Díla II pokračovat; 
 
dohodly se smluvní strany na následujícím:  
 
1. Smluvní strany se dohodly na ukončení plnění Smlouvy.   
2. Smluvní strany potvrzují, že v souvislosti s ukončením plnění Smlouvy dle bodu 1. 

neuplatňují vůči sobě žádné finanční ani jiné nároky a pohledávky. 
3. Ustanovení Smlouvy a jeho Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti, pokud nejsou  

v rozporu s tímto Dodatkem č. 2.  
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti v den podpisu obou smluvních stran a 

účinnosti po splnění podmínky vyplývající z §6, odst.1 zákona č. 340/2015 o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Objednatel  
a 1 Zhotovitel. 

 

V Praze dne       V Praze dne  

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 

Ing. Jiří Kolda     

 

 

………………………………………….  ………… 


