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Dodatek č. 1 č. j. PPR-2964-224/ČJ-2018-990640 

 k Prováděcí smlouvě č. j. PPR-2964-150/ČJ-2018-990640 

 
 

 

 

Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 

IČO:       00007064 

DIČ:    CZ00007064 

Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu 
výkonu služby Policejního prezidia České republiky 

 

Bankovní spojení:   Česká národní banka, Praha 1 

                                  č.ú. 5504881/0710 

 

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,      
                                                  poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89  Praha 7 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a  

 

YOUR SYSTEM, spol. s r. o. 

 

 Sídlo:  Türkova 2319/5b, 149 OO Praha 4 

 

   IČO:                                        00174939 

   DIČ:                                        CZ00174939 

Zastoupená:     jednatelem společnosti  
 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, pod sp. zn. C, vložka č. 72 

 

 (dále jen „Dodavatel“) 
 

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

I. 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 9. 2018  Rámcovou dohodu o poskytování technické 
podpory a rozvoje systému operačního řízení  PČR č. j. PPR-2964-65/ČJ-2018-990640 a na 

základě ní Prováděcí smlouvu č. 4 ze dne 11. 3. 2019 PPR-2964-150/ČJ-2018-990640 (dále 
také jen „Smlouva“). 

 

2. Smluvní strany se v  souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
dohodly na tomto Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 4 s tím, že se v souladu se zákonem 

nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. 
 

II. 

 

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly, že Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje 

novým zněním, tak je uvedeno v příloze tohoto Dodatku č. 1 

 

III. 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena. 
 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven  tak, že je podepsán  oběma Smluvními stranami 
elektronickým podpisem s tím, že zároveň Objednatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s platnosti 
originálu podepsány oběma Smluvními stranami vlastnoručně a Dodavatel obdrží 1 (jeden) 
stejnopis s platnosti originálu podepsány oběma Smluvními stranami vlastnoručně tj. ne 
elektronicky. 

 

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv).  
 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je: 

 

- Příloha č. 2 „Nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy“ 

 

V Praze dne ………….           V ……………. dne ……………. 

               

               

Ministerstvo vnitra – Česká republika                         

plk. Mgr. Pavel Osvald                   

ředitel ŘPVS PP ČR                   jednatel 

            



  

 



  

  
 

                     

 



  

 


