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DODATEK č. 1  

Č.j. PPR-12185-128/ČJ-2021-990640 

 

k „Rámcové dohodě na dodávky automobilů osobních silničních policejních pro dohled 
na dálnicích“ 

 

Č.j.: PPR-12185-72/ČJ-2021-990640 

 

Čl. 1. Smluvní strany 

/1/ Centrální zadavatel:        

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra 

sídlo:  Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 

IČO:  00007064 

DIČ:  CZ00007064 

            zastoupená:  Ing. Martinem Šlemerem, vedoucím odboru veřejných zakázek 

Ředitelství finanční a majetkové správy policejního prezidia ČR 

bankovní spojení:  Česká národní banka 

číslo účtu:  5504881/0710 

doručovací adresa: MINISTERSTVO VNITRA ČR 

  poštovní schránka 160 

  160 41 Praha 6 

kontaktní adresa:  Policejní prezidium ČR 

  Pelléova 21, Praha 6 

tel.:   974 835 653  
e-mail:  pp.ovz@pcr.cz 

datová schránka:  gs9ai55 

 

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně 

a 

/2/ Prodávající: 
  Název společnosti:  STRATOS AUTO, spol. s r.o. 
 sídlo: Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové 

 IČO:  62028367 

 DIČ:  CZ62028367 

 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 6989 

 zastoupená:   

 bankovní spojení: ČSOB a.s. 
 číslo účtu:  117091073/0300  

 pracovní kontakt: 
 tel.:  

 e-mail:   

 datová schránka: 29w4yrn 

 

(dále jen „prodávající“) na straně druhé 
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(centrální zadavatel a prodávající dále též společně jako „smluvní strany“) 

 

u z a v í r a j í  

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů tento 

 

dodatek č. 1  k rámcové dohodě 

 

V souladu s Čl. 13. odst. 7 Společná a závěrečná ustanovení Rámcové dohody na dodávky 
automobilů osobních silničních policejních pro dohled na dálnicích č. j.: PPR-12185-72/ČJ-

2021-990640 (dále jen „dohoda“) se smluvní strany dohodly na změnách této dohody 

následujícím způsobem: 
 

I. 
Mění se Čl. 1. odst. /1/ Smluvní strany: 
 

Původní text: 
 

zastoupená: Ing. Martinem Šlemerem, vedoucím odboru veřejných zakázek policejního 
prezidia ČR 

 

Nový text: 
 

zastoupená: Ing. Martinem Šlemerem, vedoucím odboru veřejných zakázek Ředitelství 
finanční a majetkové správy policejního prezidia ČR 

 

II. 
Mění se Čl. 4. odst. /2/ Doba účinnosti dohody a doba plnění: 
 

Původní text: 
 

/2/ Zadávání veřejné zakázky (tzn. plnění) bude probíhat na základě doručení písemné výzvy 
k poskytnutí plnění prodávajícímu. Výzvou k poskytnutí plnění se rozumí objednávka, kterou 
vystaví pouze centrální zadavatel. Prodávající je povinen písemně potvrdit objednávku a toto 
potvrzení doručit prostřednictvím datové schránky zpět centrálnímu zadavateli, a to do deseti 
(10) pracovních dnů od písemného doručení objednávky prodávajícímu. Za prodávajícího 
schvaluje objednávku pověřený pracovník: 

 

Nový text: 
 

/2/ Zadávání veřejné zakázky (tzn. plnění) bude probíhat na základě doručení písemné výzvy 
k poskytnutí plnění prodávajícímu. Výzvou k poskytnutí plnění se rozumí objednávka, kterou 
vystaví odbor správy majetku Ředitelství finanční a majetkové správy Policejního prezidia ČR 
(dále jen „OSM PP ČR“)  OSM PP ČR doručí podepsanou objednávku 
prostřednictvím datové schránky prodávajícímu. Prodávající je povinen písemně potvrdit 
objednávku a tuto jím potvrzenou objednávku doručit prostřednictvím datové schránky, 
uvedené v odst. /1/ čl. 1 Smluvní strany této dohody, zpět OSM PP ČR, a to do deseti (10) 
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pracovních dnů od písemného doručení objednávky prodávajícímu. Za prodávajícího schvaluje 
objednávku pověřený pracovník: 
 

III. 
Mění se Čl. 8. odst. /6/ Záruka na jakost a reklamace: 
 

Původní text:  
 

/6/ Reklamace jsou ze strany centrálního zadavatele řešeny správou logistického zabezpečení 
Policejního prezidia, případně jinými pověřenými pracovníky a ze strany veřejných zadavatelů 
jsou řešeny pověřenými pracovníky veřejných zadavatelů. 
 

Nový text:  

/6/ Reklamace jsou ze strany centrálního zadavatele řešeny pověřenými pracovníky Ředitelství 
finanční a majetkové správy PP ČR, případně jinými pověřenými pracovníky a ze strany 
veřejných zadavatelů jsou řešeny pověřenými pracovníky veřejných zadavatelů. 

IV. 
Mění se Čl. 11. odst. /11/ Sankce: 
 

Původní text:  
 

/11/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této dohody a dle občanského zákoníku, které je 
povinen zaplatit prodávající centrálnímu zadavateli, uplatňuje za centrálního zadavatele Správa 
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky, případně jiný pověřený 
pracovník centrálního zadavatele. 

Nový text:  
 

/11/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této dohody a dle občanského zákoníku, které je 
povinen zaplatit prodávající centrálnímu zadavateli, uplatňuje za centrálního zadavatele 

Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky, případně jiný 
pověřený pracovník centrálního zadavatele. 

V. 
Mění se příloha č. 2 Seznam veřejných zadavatelů: 
 

Původní text: 
 

15. Česká republika - Ministerstvo vnitra 

sídlo:  Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

IČO:  00007064 

DIČ:  CZ00007064   
(Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, Nádražní 16, 150 05 Praha 5) 
Nový text: 
 

15. Česká republika - Ministerstvo vnitra 

sídlo:  Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

IČO:  00007064 
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DIČ:  CZ00007064   
(Policejní prezidium ČR, Ředitelství logistického zabezpečení, Nádražní 16, 150 05 Praha 5) 

 

VI. 
Ostatní ujednání dohody zůstávají beze změny. 
 

VII. 
Tento dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky. 

 

VIII. 
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 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), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv 

zabezpečí centrální zadavatel. 
 

 

 

za centrálního zadavatele      za prodávajícího 

 

 

 

Ing. Martin Šlemer       

vedoucí odboru veřejných zakázek     

Ředitelství finanční a majetkové správy PP ČR   STRATOS AUTO, spol. s r.o. 
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