
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KlVS - KTS

Č. j.: MV-106329-10/KAP-2019

Č. j.: MV-106329-1116/VZ-2019
Počet listů: 3

Smluvní strany:

Česká republ'ka - M'nisterstvo vn'tra, se s'dlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 Letná,
lČ: 00007064, zastoupená: Mgr. Lenkou Přibovou, pověřenou řízením odboru veřejných zakázek na
základě pověření ministrem vnitra ze dne 6. srpna 2020, č. j. MV-123028-1/VZ-2020 (dále jen
,,Ministerstvo" nebo ,,Centrální zadavatel")

na straně jedné

a

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")

na straně druhé

(Centrální zadavatel a Poskytovatel dále jednotlivě také jako ,,Smluvní strana" a společně jako
,,Smluvní strany")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě na poskytování služeb

KIVS - KTS, č. j.: MV-106329-10/KAP-2019, ze dne 22. 10. 2019 (dále jen ,,Dodatek")

l. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2019 smlouvu na poskytování služeb KlVS - KTS, č. j. MV-
106329-10/KAP-2019 (dále jen ,,Smlouva"), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele
poskytovat Centrálnímu zadavateli a/nebo jednotlivým ústředním orgánům státní správy,
organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím a jiným subjektům veřejné správy
(dále jen ,,pověřujÍcÍ zadavatelé") podle toho, na čí účet Ministerstvo jednalo při uzavření
Smlouvy, služby definované v poptávkových listech, jež tvoří přIlohu č. 1 Smlouvy (Centrální
zadavatel a pověřujÍcÍ zadavatelé dále také jako "Koncoví uživatelé").

2. V ČI. 4 Smlouvy byly mezi SmluvnImi stranami dohodnuty vyhrazené změny závazku dle § 100 odst.
1 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tj. právo Koncových uživatelů během
účinnosti Smlouvy písemně uplatnit u Poskytovatele změnové požadavky ohledně služeb
specifikovaných v poptávkových listech, jež tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, a to zejména co do počtu
přípojek, rychlosti nebo jiných parametrů služeb {dále jen ,,Vyhrazené změny").

3. Ve smyslu ČI. I odst. 4.1 Smlouvy se jedná o změnové požadavky Ministerstva a ostatních
Koncových uživatelů, které za tyto Koncové uživatele Ministerstvo shromažd'uje a uplatňuje.
Důvodem požadovaných změn je nutnost zabezpečení aktuálních potřeb Ministerstva a
Koncových uživatelů, jež jsou uplatněny formou Vyhrazené změny u Poskytovatele.

4. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, který v návaznosti
na uplatnění změnových požadavků Koncového uživatele Ministerstva vnitra mění Smlouvu tak,



že se mění její dosavadní Příloha č. 1 - poptávkový list a tato se nahrazuje novým zněním. Text
nového znění Přílohy č. 1- poptávkový list je specifikován v příloze tohoto Dodatku č, 1.

5. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku, který upravuje změny
Smlouvy spojené s uplatněním změnových požadavků Koncového uživatele - Ministerstva vnitra.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V návaznosti na uplatněné změnové požadavky Koncového uživatele tímto Smluvní strany
sjednávají nás|edujÍcÍ změny Smlouvy, konkrétně její přílohu č. 1, kterou tvoří jednotlivý
poptávkový list:

1.1.Změny sjednané v rámci poptávkového listu č. 10001

a) Smluvnistrany tímto sjednávajistěhovánÍv bodě b služby s KlVS D-AL009-000858 k 31. 8.
2020. Aktuální adresa uNstěni je uvedená v aktualizovaném poptávkovém listu č. 10001,
který je přílohou tohoto Dodatku.

V návaznosti na provedenou změnu celková cena za zřízení a poskytování dané služby se
neměnía činí39 600,- KČ bez DPH.

b) Smluvní strany tímto sjednávájí stěhování v bodě B služby s KlVS D-AL009-000862 k 31. 8.
2020. Aktuální adresa umÍstěnj je uvedená v aktualizovaném poptávkovém listu č. 10001,
který je přílohou tohoto Dodatku.

V návaznosti na provedenou změnu celková cena za zřizenI a poskytování dané služby se
neměnía čini39 600,- KČ bez DPH.

2. Poskytovatel se tímto Dodatkem zavazuje provést všechny výše specifikované změny služeb a
tedy zapoČít s poskytováním předmětných služeb včetně smluvených změn) nejpozději do 31.
8. 2020 v případě připravenosti koncového uživatele. Služby, které není možné z technických
důvodu zřídit/modifikovat do 31. 8. 2020 budou zřízeny/modifikovány dle individuá|nÍho
harmonogramu.

3. Smluvní strany se tímto Dodatkem výslovně dohodly, že aktualizovaný poptávkový list, který
tvoří přílohu č. 1tohoto Dodatku, nahrazuje poptávkový list, které tvoří přílohu Č. 1 Smlouvy.

Ill. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti v den uveřejnění
v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento Dodatek se podepisuje Smluvními stranami elektronicky pomocí zaručeného
elektronického podpisu.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavIrají svobodně a vážně a Že obsah Dodatku vyjadřuje
jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

4. Přílohy:

Příloha č. 1- Aktualizovaný poptávkový list č. 10001

- PODPISY NA DALŠÍSTRANĚ -



Česká republika - Ministerstvo vnitra

jméno: Mgr. Lenka Přibová
Funkce: pověřená řIzenIm odboru veřejných zakázek na základě

pověřeni ministra vnitra
Datum:
Místo: Praha

02 Czech Republic a.s.
r
ll
l

Jméno: Be. Dušan Sevelka
Funkce: senior specialista prodeje
Datum:
Místo: Praha
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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNĹSLUŽEB KIVS- KTS

Č. j.: MV-106329-10/KAP-2019

Č. j.: MV-137478-270/VZ-2020
Počet listů: 3

Smluvní strany:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, se sídlem Nádražní 2, 306 28 Plzeň, lČ:
75151529, zastoupená: plk. Ing. Be. Petr Nováček, náměstek ředitele krajského ředitelství pro
ekonomiku

(dále také jednotlivě jako ,,PověřujÍcÍ zadavatel" a společně jako ,,pověřujÍcÍ zadavatelé")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, se sídlem 30. dubna 1682/24,
PSČ: 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 75151502, zastoupená Ing. Rostislavem Staníčkem,
vedoucím odboru informačních a komunikačních technologii

(dále také jednotlivě jako ,,PověřujÍcÍ zadavatel" a společně jako ,,PověřujÍcÍ zadavatelé")

a

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 ,,Ministerstvo"
nebo ,,Centrálni zadavatel")

na straně jedné

společnost 02 Czech Republic a.s., se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, 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
,,Poskytovateľ')

na straně druhé

(PověřujÍcÍ zadavatel, Centrálni zadavatel a Poskytovatel dále jednotlivě také jako ,,Smluvní strana"
a společně jako ,,Smluvní strany")

uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě na poskytování služeb
KIVS, Č. j.: MV-106329-10/KAP-20197, ze dne 22. 10. 2019 (dále jen ,,Dodatek")

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2020 smlouvu na poskytováni služeb KlVS - KTS, č. j.: MV-
106329-10/KAP-2019 (dále jen ,,Smlouva"), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele
poskytovat Centrálnímu zadavateli a/nebo jednotlivým ústředním orgánům státní správy,
organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím a jiným subjektům veřejné správy



{dále jen ,,pověřujÍcÍ zadavatelé") podle toho, na čí účet Ministerstvo jednalo při uzavření
Smlouvy, služby definované v poptávkových listech, jež tvoří přIlohu č. 1 Smlouvy (Centrální
zadavatel a pověřujÍcÍ zadavatelé dále také jako "Koncoví uživatelé").

2. V ČI. 4 Smlouvy byly mezi Smluvními stranami dohodnuty vyhrazené změny závazku dle § 100 odst.
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tj. právo Koncových uživatelů během
účinnosti Smlouvy písemně uplatnit u Poskytovatele změnové požadavky ohledně služeb
specifikovaných v poptávkových listech, jež tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, a to zejména co do počtu
přípojek, rychlosti nebo jiných parametrů služeb {dále jen ,,Vyhrazené změny").

3. Ve smyslu ČI. lV odst. 4.1 a 4.2 Smlouvy se jedná o změnové požadavky Ministerstva a ostatních
Koncových uživatelů, které za tyto Koncové uživatele Ministerstvo shromažd'uje a uplatňuje.
Důvodem požadovaných změn je nutnost zabezpečení aktuálních potřeb Ministerstva
a Koncových uživatelů, jež jsou uplatněny formou Vyhrazené změny u Poskytovatele.

4. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 2, který v návaznosti
na uplatněni změnových požadavků Koncového uživatele mění Smlouvu tak, že se mění její
dosavadní Příloha Č. 1 - poptávkový list a tato se nahrazuje novým zněním. Text nového znění
Přílohy č. 1 - poptávkový list je specifikován v přIloze tohoto Dodatku č. 2.

5. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku, který upravuje změny
Smlouvy spojené s uplatněním změnových požadavků Koncového uživatele.

ll. PŘEDMĚT DODATKU

1. V návaznosti na uplatněné změnové požadavky Koncového uživatele tímto Smluvní strany
sjednávají následujÍcÍ změny Smlouvy, konkrétně její přílohy č. 1, kterou tvoří jednotlivé
poptávkové listy:

1.1.Změny sjednané v rámci poptávkového listu č. 10003

a) Smluvní tímto sjednávají, že závazek spočívajÍcÍ v poskytování služby s KlVS ID D-AL009-000827
zaniká ke dni 31. 10. 2020 a tato služba tak nebude poskytována ani v souvislosti s ní nebude
Poskytovateli uhrazena jakákoli Částka.

Aktuálni Udaje jsou uvedené v aktualizovaném poptávkovém listu č. 10003, který je přIlohou
tohoto Dodatku.

b) Smluvní tímto sjednávají, že závazek spočÍvajÍcÍ v poskytováni služby s KlVS ID D-AL009-000881
zaniká ke dni 31. 10. 2020 a tato služba tak nebude poskytována ani v souvislosti s ni nebude
Poskytovateli uhrazena jakákoli částka.

Aktuální údaje jsou uvedené v aktualizovaném poptávkovém listu č. 10003, který je pří[ohou
tohoto Dodatku.

2. Poskytovatel se tímto Dodatkem zavazuje provést všechny výše specifikované změny služby a tedy
započít s poskytováním předmětné služby včetně smluvených změn nejpozději do 31. 10. 2020
v případě připravenosti koncového uživatele. Služba, kterou není možné z technických důvodu
zřídit/modifikovat do 31, 10. 2020 bude zřízená/modifikována dle individuá|ního harmonogramu.

3. Smluvní strany se tímto Dodatkem výslovně dohodly, že aktualizovaný poptávkový list č. 10003,
které tvoří přílohu č. 1tohoto Dodatku, nahrazuje poptávkový list č. 10003, které tvoří přílohu č.
1 Smlouvy.



III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a úČinnosti v den uveřejněni
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento Dodatek se podepisuje Smluvními stranami elektronicky pomoci zaručeného
elektronického podpisu.

3. Smluvní strany prohlašují, Že Dodatek uzavÍrajÍ svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje
jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

4, Přílohy: Příloha Č. 1- Aktualizované poptávkové listy č. 10003

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Jméno: plk. Ing. Be. Petr Nováček
Funkce: náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Místo: Plzeň

Česká republika - Krajské ředite|stvi policie Moravskoslezského kraje

Jméno: Ing. Rostislav Staníček
Funkce: vedoucí odboru informačních a komunikačních technoiogii
Místo: Ostrava

Česká republika - Ministerstvo vnitra

jméno: Mgr. Lenka Přibová
Funkce: ředitelka odboru veřejných zakázek
Místo: Praha

02 Czech Republic a.s.

jméno: Be. Dušan Sevelka
Funkce: senior specialista prodeje
Místo: Praha
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DOHODA O ZÁNIKU ČÁSTI SMLOUVY MV-106329-10/KAP-2019
NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KlVS - KTS SLUŽBY NESOUCÍ KlVS ID: D-AL009-000787

SOUTĚŽENÉ V RÁMCI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ K ZADÁNÍVEŘEJNÉ ZAKÁZKY DATA_PL_10008-DATA_AL

Č. j. MV-106329-765/OKB-2019

mezi

Českou republikou - Ministerstvem vnitra

na straně jedné

a

společností 02 Czech Republic a.s.

na straně druhé



Niže uvedeného dne, měsíce a roku nás|edujÍcÍ smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 - Letná,
IČO: 00007064, zastou pená Ing, Romanem Vavrousem, pověřeným řízením odděleni koordinace
1CT odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT, na základě pověřeni ministrem vnitra ze
d ne 6. 4. 2020, č. j. MV-113057-3/KAP-2019 (dále jako ,,Ministerstvo" nebo ,,Centrálni zadavatel")

na straně jedné

a

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")

na straně druhé

(jednotliví pověřujÍcÍ zadavatelé, Ministerstvo a Poskytovatel dále jednotlivě také jako ,,Smluvní
strana" a společně jako ,,Smluvní strany")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

· Smluvnístrany uzavřely dne 22. 10.2019 smlouvu na poskytovánIslužeb KIVS - KTS, č. j. MV-
106329-10/KAP-2019 (dále jen ,,Smlouva"), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele
poskytovat Centrálnímu zadavateli a/nebo jednotlivým ústředním orgánům státní správy,
organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím a jiným subjektům veřejné
správy {dále jen ,,pověřující zadavatelé") podle toho, na čí účet Ministerstvo jednalo při
uzavřeni Smlouvy, služby definované v poptávkových listech, jež tvoří přílohu Č. 1 Smlouvy
(Centrální zadavatel a Pověřujicí zadavatelé dále také jako "Koncoví uživatelé").

· v případě služby s KlVS ID D-AL009-000787, která je předmětem Smlouvy č. j. MV-106329-
10/KAP-2019 a P1_Poptavkovy_1ist_10008-DATA_AL na poskytovánIslužeb KlVS - KTS {dále
jen ,,Smlouva"), odpadla potřeba její poskytování z důvodu zrušeni lokalit koncových bodů,

· Smluvnistrany majíza prokázané a shodně konstatuji, že nastaly důvody, pro které nelze po
PověřujÍcÍm zadavateli požadovat, aby předmětné služby s KlVS ID D-AL009-000787 odebíral
a současně v plnění závazku ze Smlouvy nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla
uvedená v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění
pozdějšich předpisů {dále jen ,,ZZVZ"),

uzavřely v souladu s odstavcem Smlouvy 12.4 Zánik Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání, (podle
kterého lze před sjednaným ukončením účinnosti Smlouvy Smlouvu (či její část, která představuje
služby poskytované na základě samostatného zadávacího řIzení) ukončit na základě písemné dohody
Smluvních stran) při zohledněnI ust. § 223 odst. 3 zzvz ve spojenis ust. § 1981zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto:



Dohodu o zániku části Smlouvy MV-106329-10/KAP-2019 na poskytováni služeb KlVS - KTS
v rozsahu Rušené služby {dále jen ,,Dohoda"),

na jejímž základě Smluvní strany sjednávají, že výše uvedená Smlouva zaniká v rozsahu služby
nesoucí KlVS ID: D-AL009-000787, soutěžené v rámci zadávacího řízení k zadáni veřejné zakázky
DATA_AL a vymezených v poptávkovém listu PI Poptavkovy_1ist_10008-DATA_AL, jenž je přílohou
a nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy, a to ke dni účinnosti této Dohody, tj. ke dni zveřejnění
dohody v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů.

Smluvní strany současně prohlašují, že veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy vyp|ývajÍcÍ v rozsahu
Rušených služeb jsou mezi nimi vypořádána a nadále od sebe ničeho nepožaduji.

Ve zbývajícím rozsahu je Poskytovatel povinen plnit Smlouvu za stávajících podmínek.

ZÁVĚREČNÁ PROHLÁŠENÍ

Tato Dohoda je podepsána Smluvními stranami elektronicky pomocí zaručeného elektronického
podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavÍrajÍ svobodně a vážně a že obsah Dohody vyjadřuje
jejich vůli, a na důkaz toho Dohodu podepisují.

Česká republika - Ministerstvo vnitra

jméno: Ing. Roman Vavrous
Funkce: pověřen řIzenIm oddělení koordinace ICT odboru

kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT, na základě
pověřeni ministra

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