
ZÁPIS O ČÁSTEČNÉM POSTOUPENÍSMLOUVY NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Č. j.: MV-137478-1253/VZ-2020

Počet listů: 5

Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 - Letná,
IČO: 00007064, zastoupená: Mgr. Lenkou Přibovou, ředitelkou odboru veřejných zakázek na základě
pověření ministrem vnitra ze dne 7. října 2020, č. j. mv- 155573-1/VZ-2020

jako postupitel (dále jako ,,Ministerstvo" nebo ,,Postupitel")

a

Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO: 00007064, zastoupená:
plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby policejnIho prezidia
České republiky

Č. j.: PPR-29769-13/ČJ-2021-990500

jako postupník {dále jednotlivě jako ,,Česká republika - Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium České
republiky" nebo ,,Postupník")

{společně dále také jen jako ,,Strany")

VZHLEDEM KTOMU, ŽE:

Postupitel a Postupník mají v úmyslu upravit vztah k niže specifikovaným datovým službám DATA_AL
tak, aby bylo uvedeno do souladu nastavení smluvních, fakturačních a odběratelských vztahů,

uzavÍrajíStrany niže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1895 an. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") a v režimu ust. § 19
odst. 1 a § 37a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o majetku ČR") a v režimu ust. § 222 zákona č.
134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů {dále jen ,,ZZVZ") tento Zápis
o částečném postoupení smlouvy na poskytováni služeb (dále jen ,,Zápis").

I. Úvodní ustanovení

1. Postupitel a postoupený uzavřeli dne 22. 10. 2019 Smlouvu o poskytováni služeb KlVS - KTS, č. j. MV-
106329-10/KAP-2019 (dále také jen ,,Smlouva na služby AL"), dne 25. 3. 2020 uzavřena Dohoda o
částečném převodu služeb na OLYMP es MV, dne 14. 5. 2020 Dohoda o částečném zániku smlouvy,
dne 12. 8. 2020 uzavřen Dodatek č. 1, dne 27. 10. 2020 Dodatek č. 2, resp. aktualizace poptávkových
listů č. 10001, 10003, 10004, (dále jen ,,Dohoda o částečném převodu služeb na OLYMP es MV, Dohoda



o částečném zániku smlouvy a ,,Dodatek č. 1, 2,"), tvořÍCÍ Přílohu č.1tohoto Zápisu, jejímž předmětem
je závazek Postoupeného poskytovat Postupiteli datové služby AL, blíže specifikované v rámci
poptávkových listů, které jsou přIlohou Smlouvy na služby AL, a tomu odpovjdajÍcÍ závazek Postupitele
hradit za poskytováni předmětných služeb sjednanou cenu.

2. Smlouvy na služby AL byly uzavřené na dobu poskytovánIslužeb v délce 36 měsíců.

Il. Předmět postoupení

3. Předmětem postoupeni na základě tohoto Zápisu je část Smluv na služby AL, které odpovídá právo na
poskytováni služeb KlVS (definovaných v rámci poptávkových listů PI _poptávkový Jist_10001-
data_al_60193336_02, p1_poptávkový_1ist_10002-data_al_60193336_02,
p1_poptávkový_1ist_10003-data_al_60193336_02 a p1_poptávkový_1ist_10006-data_al
_60193336_02 s poskytováním všech těchto služeb souvĹsejÍcÍ práva a povinnosti smluvních stran
Smlouvy na služby DATA_AL, to vše od účinnosti tohoto Zápisu, nejdříve však od 1. 1. 2022 (společně
dále také jen ,,Předmět postoupeni"). Předmětem postoupení jsou především podmínky poskytováni
uvedených služeb dle Smlouvy na služby DATA AL, fakturační a platební podmínky, místo plněni,
odpovědnost za vadné plněni a sankční ustanovení, která jsou relevantní pro plněni Předmětu
postoupení.

1. Fakturace Poskytovatele dle Smluv na služby DATA_AL spojená s poskytováním služeb s KlVS
definovaných v rámci poptávkových listů PI _poptávkový Jist_10001-data_al_60193336_02,
p1_poptávkový_1ist_10002-data_al_60193336_02, p1_poptávkový_1ist_10003-
data_al_60193336_02 a p1_poptávkový_1ist_10006-data_al _60193336_02, bude od 1. 1. 2022
probíhat a případné připomínky k úhradě fakturza výše uvedenou službu budou od 1.1. 2022 směřovat
přímo vůči České republice - Ministerstvo vnitra, policejní prezidium, se sídlem strojnická 935/27, 170
00 Praha 7. Příslušné daňové doklady bude Poskytovatel zasílat na adresu: policejnI prezidium České
republiky, ŘPVS, poštovni schránka 62/ŘPVS, strojnická 27, 170 89, Praha 7, kontaktní osoba za
Policejní prezidium: Martina Heyrovská, email: martina.heyrovska @ pcr.cz, tel. 974 835 552, mob. 725
146 519.

Ill. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Postupitel se zavazuje, že k datu účinnosti tohoto Zápisu, nejdříve však k datu 1. 1. 2022, převede výše
specifikovanou část práv a povinností vyplývajícich ze Smlouvy na služby AL, odpovídajÍcÍ Předmětu
postoupení na Postupníka.

2. Postupník prohlašuje, že se seznámil s obsahem Smluv na služby AL (resp. s právy a povinnostmi,
odpovídajÍcÍmi Předmětu postoupení, které na něj mají být prostřednictvím tohoto Zápisu převedeny)
a s postoupením Předmětu postoupeni na jeho osobu souhlasí.

3. Postupitel prohlašuje, že předmětem Smlouvy na služby AL je poskytováni opakovaného plnění až do
skončenjtrvánÍSm|ouvy na služby DATA_AL a že Předmět postoupenitak dosud nebyl splněn.

4. Na Postupníka přechází právni postavení Postupitele ve stavu, jaký je zde v okamžiku účinnosti tohoto
Zápisu, nejdříve však dne 1. 1. 2022, s výjimkou uvedenou v nás|edujÍcÍ větě. Za účelem vyloučeni
jakýchkoliv pochybností Strany výslovně prohlašujI, že práva a povinnosti vzniklé před tímto
okamžikem v souvislosti s plněním Smlouvy na služby AL nezanikajíani nejsou Předmětem postoupeni,



protože tato práva a povinnosti si mezi sebou vypořádají Postupitel a postoupený dle Smlouvy na
služby AL.

5. Postupitel prohlašuje, že změna Smlouvy na služby AL provedená tímto Zápisem nepředstavuje
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.

6. Postupitel a Postupník ve smyslu ust. § 37a zákona o majetku ČR prohlašujI, že Smlouva na služby AL
nebyla uzavřena s povolením výjimky, schválením nebo předchozím souhlasem dle uvedeného zákona,
že k Předmětu postoupeni se nadále neváži práva a povinnosti z postupované smlouvy, že postoupení
Předmětu postoupeni není Postupiteli nijak na újmu ani jej nevylučuje povaha Smlouvy na služby AL.

7. Ostatní práva a povinnosti vypĹývajÍcÍ ze Smlouvy na služby AL zůstávají nezměněna.

lV. Úplata

Postoupení Předmětu postoupení je mezi Postupitelem a Postupníkem sjednáno jako bezúplatné.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Zápis nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Stranami.

2. Tento Zápis se podepisuje Stranami elektronicky pomoci zaručeného elektronického podpisu.

3. Strany prohlašují, že Zápis uzavjrajÍsvobodně a vážně a že obsah Zápisu vyjadřuje jejich vůli a na důkaz
toho Zápis podepisují.

4. Tento Zápis je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze Stran obdrží jedno (l) vyhotovení
Zápisu.

5. Jakékoliv změny tohoto Zápisu je možno provést pouze formou číslovaných písemných dodatků, které
jsou podepsány oprávněnými zástupci Stran.

6. Na základě vzájemné dohody Stran zajistí Postupitel uveřejnění Zápisu v registru smluv. Uveřejnění
v registru smluv je dobrovolné a nemá vliv na počátek účinnosti tohoto Zápisu.

7. NedIlnou součástítextu tohoto Zápisu je Doložka o souhlasu postoupeného s částečným postoupením
smlouvy na poskytování služeb, jejíž znění je zařazeno za podpisovou stranou tohoto Zápisu.

8. Přílohy: Nedílnou součástíZápisu jsou tyto její přílohy dle nás|edujÍcÍho seznamu:

Příloha č. 1

- Smlouva na služby DATA_AL č. j. 106329-10/KAP-2019 ve znění později uzavřených dodatků č.
1 - 2, Smlouvy o částečném postoupeni smlouvy, Dohody o zániku části smlouvy č. j. MV-
106329-765/OKB 2019

Příloha č. 2

- Aktualizovaný poptávkový 1ist_ p1_ poptavkový_1ist_10001-data_al 60193336



- Aktualizovaný poptávkový 1ist_ p1_ poptavkový_1ist_10002-data_al_60193336

- Aktualizovaný poptávkový 1ist_ p1_ poptavkový_1ist_10003-data_al_60193336

- Aktualizovaný poptávkový 1ist_ p1_ poptavkový_1ist_10006-data_al_60193336

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Jméno: Mgr. Lenka Přibová
Funkce: ředitelka odboru veřejných zakázek na základě pověření ministra vnitra
Datum:
Místo: Praha

Česká republika - Ministerstvo vnitra, policejní prezidium České republiky

jméno: plk. Mgr. Pavel Osvald
Funkce: ředitel Ředitelství pro podporu výkonu služby
Datum:
Místo: Prah'



DOLOŽKA O SOUHLASU POSTOUPENÉHO S ČÁSTEČNÝM POSTOUPENÍM SMLOUVY NA
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Společnost 02 Czech Republic a.s., se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, PSČ 140 22, lČ:
60193336, DIČ: CZ60193336, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2322, zastoupená: Be. Dušanem Sevelkou na základě pověřeni ze dne 24. 10. 2017 (dále jen
,,Poskytovatel"), tímto:

vyjadřuje svůj souhlas s postoupením části Smluv na služby AL, které odpovídá právo na poskytování
služeb KIVS (definovaných v rámci poptávkových listů PI _poptávkový _1ist_10001
data_al_60193336_o2,p1_poptávkový_1ist_10002-data_al_60193336_02,
p1_poptávkový_1ist_10003-data_al_60193336_02 a p1_poptávkový_1ist_10006-data_al
_60193336_02 s poskytováním všech těchto služeb souvĹsejÍcÍ práva a povinnosti smluvních stran
Smlouvy na služby AL, to vše od účinnosti Zápisu, nejdříve však od 1. 1. 2022 (společně dále také jen
,,Předmět postoupení") z postupitele Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou
936/3, 170 34 Praha 7 - Letná, IČO: 00007064, zastoupená: Mgr. Lenkou Přibovou, ředitelkou odboru
veřejných zakázek na základě pověření ministrem vnitra ze dne 7. října 2020, č. j. mv- 155573-1/VZ-
2020 {dále jen ,,Postupitel") na postupníka Česká republika - Ministerstvo vnitra, poHcejni prezidium
České republiky, se sídlem strojnická 935/27, 170 00 Praha 7, IČO: 00007064, zastoupená: pIk. Mgr.
Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby PolicejnIho prezidia České
republiky, (dále jen ,,Postupník"), na základě Zápisu, jehož je tato doložka nedílnou součástí.

postoupený se současně zavazuje, že od okamžiku účinnosti převodu Předmětu postoupení bude
poskytovat příslušné služby Postupníkovi a vůči Postupníkovi realizovat veškerá práva a povinnosti,
které mu z Předmětu postoupeni vyplývají.

postoupený tímto dále prohlašuje, že nevyužije svého práva na prohlášení o odrMtnutI osvobození
Postupitele od plněni povinnosti dle ust. 1899 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

jméno: Be. Dušan Sevelka
Funkce: Senior specialista prodeje
Datum:
Místo: Praha




