
DOHODA O ZÁNIKU ČÁSTI SMLOUVY č. j. MV-106329-10/KAP-2019 

NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS – KTS SLUŽBY NESOUCÍ KIVS ID  

D-AL009-000812, D-AL009-000813, D-AL009-000814, D-AL009-000815 a D-AL009-000817 

SOUTĚŽENÝCH V RÁMCI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ K ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

PL_10001-DATA_AL_60193336_O2.xlsx 

 

č. j. MV- 74443-101/VZ-2022 

 

 

 

 

 

 

mezi 

 

Českou republikou – Ministerstvem vnitra 

 

 

a 

 

Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje 

 

a 

 

Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje 

 

a 

 

                       Českou republikou – Ministerstvem vnitra, Policejním prezidiem České republiky 

 

 

 

na straně jedné 

 

společností O2 Czech Republic a.s. 

 

 

na straně druhé 



Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 
 

Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 – Letná, 
IČO: 00007064, zastoupená: Mgr. Milanem Souralem, zástupcem ředitelky odboru a vedoucím 

oddělení centrálního nákupu státu v oblasti informačních a komunikačních technologií, na základě 
pověření ministrem vnitra ze dne 10. prosince 2020, č. j. MV-193363-1/VZ-2020 

(dále jen „Centrální zadavatel“) 

 

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 technologií 

(dále jen „KŘPT“ nebo „Pověřující zadavatel“) 

 

a 

 

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

(dále jen „KŘPP“ nebo „Pověřující zadavatel“) 

 

 

a  

 

Česká republika – Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium České republiky, se sídlem Strojnická 
935/27, 170 89 Praha 7 – Holešovice, IČO: 00007064, zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, 

ředitelem, Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky                                        

(dále jen „Policejní prezidium“) 

 

na straně jedné 

 

a 

 

společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, 140 22, IČ: 
60193336, DIČ: CZ60193336, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 2322, zastoupená: Bc. Dušanem Sevelkou na základě pověření ze dne 30. 6. 2021 

 

(dále jako „Poskytovatel“) 
 

na straně druhé 

 

(Centrální zadavatel, Policejní prezidium, Pověřující zadavatel a Poskytovatel dále jednotlivě také 
jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)  
 



I. PREAMBULE 

 

 VZHLEDEM K TOMU, ŽE:  
 

• Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2019 smlouvu na poskytování služeb 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 uzavření 
Smlouvy, služby definované v poptávkových listech, jež tvoří přílohu č. 1 Smlouvy; 

• V průběhu plnění Smlouvy, odpadla potřeba poskytování služeb s KIVS ID D-AL009-000812, D-

AL009-000813, D-AL009-000814, D-AL009-000815 a D-AL009-000817 jež jsou specifikovány 

v poptávkovém 10001-DATA_AL_60193336_O2, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, a to z důvodu 
zrušení lokalit koncových bodů;   

• Smluvní strany mají za prokázané a shodně konstatují, že nastaly důvody, pro které nelze po 
Centrálním zadavateli požadovat, aby předmětné služby s KIVS ID D-AL009-000812, D-AL009-

000813, D-AL009-000814, D-AL009-000815 a D-AL009-000817 od 1. 10. 2022 odebíral, a 

současně v plnění závazku ze Smlouvy nelze pokračovat, aniž by byla porušena povinnost 

Centrálního zadavatele hospodárně nakládat s veřejnými prostředky; 

 

uzavřely Smluvní strany v souladu s odstavcem 12.3. odst. (i) Smlouvy, dle kterého lze před sjednaným 
ukončením účinnosti Smlouvy ukončit Smlouvu (či její část, která představuje služby poskytované na 

základě samostatného zadávacího řízení) na základě písemné dohody Smluvních stran, při zohlednění 
ust. § 223 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“) ve spojení s ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto 

 

 

Dohodu o zániku části Smlouvy MV-106329-10/KAP-2019 na poskytování služeb KIVS – KTS                              

(dále jen „Dohoda“). 
 

II. Dohoda o zániku části Smlouvy 

 

1. Smluvní strany touto Dohodou sjednávají, že část Smlouvy zaniká v níže uvedeném rozsahu, tj. ve 

vztahu ke všem Službám s KIVS ID D-AL009-000812, D-AL009-000813, D-AL009-000814, D-AL009-

000815 a D-AL009-000817 to ke dni 1. 10. 2022,  vymezeným v následujícím poptávkovém listu 

(Příloha č. 1 Smlouvy): 

• P1_Poptavkovy_list_ 10001-DATA_AL_60193336_O2.xlsx 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že částečný zánik Smlouvy v rozsahu, jaký je definován v čl. II odst. 1 této 
Dohody, není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. 

3. Smluvní strany současně prohlašují, že veškerá práva a povinnosti ze zanikající části Smlouvy 

vyplývající jsou mezi nimi v plném rozsahu vypořádána a nadále od sebe ničeho nepožadují. 

 

 



III. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

1. Ministerstvo jako správce dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného 
nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje fyzické osoby jednající na straně Poskytovatele, 
jako subjekty osobních údajů, že jejich údaje uvedené v této Dohodě zpracovává pro účely realizace, 
výkonu práv a povinností dle této Dohody.  

2. Subjekty osobních údajů (tj. fyzické osoby, k nimž se osobní údaje vztahují) mají právo požadovat 
od Ministerstva přístup k osobním údajům, které se jich týkají, jejich opravu, jakož i další práva 
vyplývající z výše uvedené legislativy. 

3. Ministerstvo se zavazuje, že při správě a zpracování osobních údajů bude dále postupovat v souladu 
s aktuální platnou a účinnou legislativou, a to po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 
písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, případně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností 
vyplývajících z Dohody pro účely oprávněných zájmů správce. 

4. V podrobnostech Ministerstvo odkazuje na dokument „Základní informace o zpracování osobních 
údajů na MV“, který se nachází na webových stránkách Ministerstva „www.mvcr.cz“ v záložce 
„Další dokumenty“. 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ PROHLÁŠENÍ 
 

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

3. 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:  Mgr. Milan Soural    

Funkce: zástupce ředitelky odboru veřejných zakázek, vedoucí 
oddělení centrálního nákupu státu v oblasti informačních a 
komunikačních technologií 

  

Místo:   Praha   

 

 

 

http://www.mvcr.cz/


Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského 
kraje 

  

 

 

  

Jméno:  Ing. Rostislav Staníček   

Funkce: vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií   

Místo:   Ostrava   

 

 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje   

  

Jméno:  plk. Ing. Bc. Petr Nováček   

Funkce: náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku   

Místo:   Plzeň   

 

 

Česká republika – Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium ČR 

 

 

Jméno:   plk. Mgr. Branislav Samek   

Funkce: ředitel Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního 
prezidia ČR 

  

Místo:    Praha   

 

 

O2 Czech Republic a.s.   

 

Jméno:  Bc. Dušan Sevelka   

Funkce: senior specialista prodeje   

Místo:   Praha    

 

 


