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Dohoda o zrušení Návrhu řešení požadavku na ad hoc služby  

„Zajištění služby G4_leden-červen 2020“ 

 v rámci Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury, 
Č.j. Objednatele: MV-126064-11/SIK5-2018 Č.j. Poskytovatele: 2018/321 (dále jen 
„Smlouva o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury“) 

 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.  

se sídlem:  Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10  
IČ, DIČ:  04767543, CZ04767543 

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú: 117404973/0300 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl A, vložka 77322 

zastoupeno:  Ing. Vladimír Dzurilla, ředitel Národní agentury pro komunikační 
a informační technologie, s. p. 

jako Poskytovatel  

a 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

IČ, DIČ:  00007064, CZ00007064 

zastoupeno:   Mgr. Bohdan Urban, ředitel odboru provozu informačních technologií 
a komunikací 

kontaktní adresa:  Olšanská 4,130 27 Praha 3 

jako Objednatel 

(společně též jako „Strany Dohody“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o zrušení Návrhu řešení požadavku 
na ad hoc služby „Zajištění služby G4_leden-červen 2020“ v rámci Smlouvy o zajištění správy, 
provozu a rozvoje komunikační infrastruktury v tomto znění (dále jen „Dohoda“). 

I. Preambule 

Poskytovatel a Objednatel oboustranně odsouhlasili a podepsali Návrh řešení na poskytnutí 
ad hoc služby „Zajištění služby G4_leden-červen 2020“ číslo požadavku Objednatele 
vedeného v CA SD pod ID_230153 s názvem Předložení Návrhu řešení – položka variabilní 
náklady (EXT A2 pro služby G4 dle NHS), (dále jen „Návrh řešení“) jehož účinnost nastala 
dnem zveřejnění v registru smluv, tj. 18.5.2020, a jehož předmět je specifikovaný v bodě 2 a 3 



   

 

Návrhu řešení. Strany Dohody si společně na základě předchozí komunikace, tj. zejména 
dopisů č. j. MV-112-114/SIK5-2020 a NAKIT-804-2/SKT-2020, odsouhlasily, že Návrh řešení 
popsaný výše nebude realizován a přistoupily k uzavření této Dohody.  
 

II. Předmět Dohody 

Strany Dohody se tímto společně dohodly, že Návrh řešení popsaný výše v této Dohodě 
nebude realizován a bude zrušen. Všechna práva a povinnosti spojené s tímto Návrhem 
řešené tak od počátku zanikají. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, 
že si v souvislosti s realizací Návrhu řešení nic nedluží a nemají vůči sobě žádné přetrvávající 
závazky. 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami Dohody a účinnosti dnem 
zveřejnění Dohody v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tato Dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem. 

3. Strany Dohody prohlašují, že tato Dohoda vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné 
ujednání týkající se účelu uzavření této Dohody. Strany Dohody po přečtení této Dohody 

prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě 
jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují 
podpisy svých oprávněných osob či zástupců. 

 

V Praze dne 

 

v z. Ing. Antonín Chlum 

Ing. Vladimír Dzurilla, ředitel  
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 

 

 

 

 

       Mgr. Bohdan Urban, ředitel  
Odbor provozu informačních technologií a komunikací Ministerstva vnitra 


