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Č. j. MV- 89474-90/VZ-2021 

Dodatek č. 1 

k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft 

MV- 89474-64/VZ-2021  
uzavřené dne 26. 4. 2022 

(dále jen „rámcová smlouva“)  
 
Smluvní strany 
Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem:  Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
IČO:    00007064  
DIČ:    CZ00007064  
za něhož jedná:  Mgr. Lenka Přibová, ředitelka odboru veřejných zakázek  
bankovní spojení:  
e-mail:   
ID DS:    6bnaawp  
kontaktní osoba:  
tel:    
mob:    
e-mail:   
 
(dále jen jako „Centrální zadavatel“ popřípadě „Ministerstvo vnitra“)  
na straně jedné 
 
a 
 
SoftwareONE Czech Republic s.r.o.  
se sídlem:   Vyskočilova 1410/1, 140 00 Praha 4  
IČO:    24207519  
DIČ:    CZ24207519  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 188674  
za něhož jedná:  Petr Pánek a Jan Knyttl, prokuristé  
e-mail:   
bankovní spojení:  
č. účtu:   
ID DS:    8fc9a92  
kontaktní osoba:  
tel:    
e-mail:   
 
(dále jen jako „Dodavatel 1“)   

*MVCRX06R8AZL* 
MVCRX06R8AZL 

prvotní identifikátor 
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DATRON, a.s.  
se sídlem:   Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa,  
IČO:    43227520  
DIČ:    CZ43227520  
Zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí and Labem, spisová značka B 
1680  
za něhož jedná: Ing. Zdeněk Jiráček, předseda představenstva 

Ing. Jaromír Látal, místopředseda představenstva 
Tomáš Tampier, místopředseda představenstva 

bankovní spojení: 
číslo účtu:  
ID DS:   ay4dnkv 
kontaktní osoba: 
tel:   
e-mail:   
 
(dále jen jako „Dodavatel 2“) 
 
AUTOCONT a.s.  
se sídlem:   Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO:    04308697  
DIČ:    CZ04308697  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 11012  
za něhož jedná:  Jaroslav Biolek – člen představenstva třídy A a Ondřej Matuštík – člen 
představenstva třídy B  
e-mail:   
bankovní spojení:  
ID DS:    ctb7phe  
kontaktní osoba:  
tel:    
e-mail:   
 
(dále jen jako „Dodavatel 3“) 
 
exe, a. s.  
sídlo:    Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava-městská část Ružinov, SR  
IČO:    17 321 450 
zapsána:   V obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I. Oddíl: Sa,  

vložka č.: 6180/B  
Jednající v České republice prostřednictvím  
exe, a.s. odštěpný závod  
se sídlem:   Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4  
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IČO:    050 99 994  
DIČ:    CZ05 099 994  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu V Praze oddíl A vložka 77423  
za něhož jedná:  Ing. Marcela Derrick, vedoucí odštěpného závodu exe, a.s., odštěpný 
závod  
e-mail:   
bankovní spojení:  
č. účtu:   

ID DS:    g2jwnwc  
kontaktní osoba:  
tel:    
e-mail:   
 
(dále jen jako „Dodavatel 4“) 
 
Crayon Czech Republic and Slovakia s.r.o.  
se sídlem: Evropská 2591/33d, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO:    08555532  
DIČ:    CZ08555532  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 320900  
2/53  
za něhož jedná:  Dr. Ing. MIROSLAV HOLUŠA  
e-mail:   
bankovní spojení:  
ID DS:    a34d662  
kontaktní osoba:  
tel:    
e-mail:   
 
(dále jen jako „Dodavatel 5“) 
 
(Dodavatel 1, Dodavatel 2, Dodavatel 3, Dodavatel 4, Dodavatel 5 dále společně jen 
„Dodavatelé“)  
 
na straně druhé  
 
(Centrální zadavatel a Dodavatelé jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“) 
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Preambule 
Na základě oznámení centrálnímu zadavateli od společnosti DNS a.s., která byla „dodavatelem 
2“ výše uvedené rámcové dohody, došlo s účinností ke dni 01. 09. 2022, v souladu se zákonem 
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů, k rozdělení odštěpení sloučením společnosti DNS a.s., se sídlem Na strži 1702/65, 
Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 25146441, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, spisová značka B 15101, se společností DATRON, a.s., se sídlem 
Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa, identifikační číslo: 43227520, zapsaná v obchodím rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ústí and Labem, spisová značka B 1680. (dále jen „Rozdělení 
DNS“).  
 
Společnost DATRON, a.s. tak s účinností od 01. 09. 2022 vstoupila do všech práv a povinností 
této rámcové smlouvy.  
 
Centrální zadavatel posoudil kvalifikaci společnosti DATRON, a.s. v souladu se zadávací 
dokumentací, přičemž vyhodnotil, že tato společnost je schopna plnit účel rámcové dohody 
v kvalitě a objemech předvídaných v zadávací dokumentaci.  
 
Na základě výše uvedeného nahrazení dodavatele jiným dodavatelem, kdy změna v osobě 
dodavatele je důsledkem právního nástupnictví tak, jak to předvídá § 222 odst. 10 písm. b) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se 
smluvní strany dohodly na podepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“). 

 
l. 

Změna ustanovení rámcové dohody 
 
Smluvní strany se dohodly, že v záhlaví rámcové dohody, včetně její Přílohy č. 2 (Výše slev 
nabízených Dodavateli) a Přílohy č. 4 (Seznam Poddodavatelů), se „dodavatel 2“, kterým byla 
společnost:  
 
„DNS a.s., se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 25146441, 
zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15101“ 
 
nahrazuje novým „dodavatelem 2“, uvedeným v záhlaví tohoto dodatku, a to: 
 
„DATRON, a.s., se sídlem Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa, identifikační číslo: 43227520, 
zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí and Labem, spisová značka B 
1680“. 
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II. 

Vztah k ostatním ustanovením rámcové dohody 

Ostatní ustanovení rámcové dohody zůstávají dodatkem nedotčena. 

 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností jeho 

zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších přepisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku 

v registru smluv zabezpečí centrální zadavatel.  

 

Tento dodatek rámcové dohody je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 

 

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto dodatku rámcové dohody souhlasí, rozumí 

mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své elektronické podpisy a prohlašují, že byl uzavřen 

podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

 

 

V Praze dne – dle data elektronických podpisů 
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ELEKTRONICKÉ PODPISY STRAN RÁMCOVÉ DOHODY/DODATKU Č. 1 

 

Centrální zadavatel: 
Mgr. Lenka Přibová, 
ředitelka odboru veřejných zakázek 
 
 
 
 

Dodavatel č. 1  
SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dodavatel č. 2  

DATRON, a.s.  
 

Dodavatel č. 3  
AUTOCONT a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dodavatel č. 4  
exe, a.s. odštěpný závod 

Dodavatel č. 5  
Crayon Czech Republic and Slovakia s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mgr. 

Lenka 

Přibová

Digitálně podepsal 

Mgr. Lenka 

Přibová 

Datum: 2022.10.26 

11:21:35 +02'00'

Tomáš 

Tampi

er

Digitálně 

podepsal 

Tomáš Tampier 

Datum: 

2022.10.26 

11:54:38 

+02'00'

Ing. 

Zdeněk 

Jiráček

Digitálně 

podepsal Ing. 

Zdeněk Jiráček 

Datum: 

2022.10.26 

13:24:15 +02'00'

Ing. 

Marcela 

Derrick

Digitálně 

podepsal Ing. 

Marcela Derrick 

Datum: 

2022.10.26 

15:23:16 +02'00'

Digitally signed by Ing. Petr Pánek
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-24207519, 
O=SoftwareONE Czech Republic s.r.o., 
OU=2, CN=Ing. Petr Pánek, SN=Pánek, 
G=Petr, SERIALNUMBER=P3632, 
T=prokurista
Reason: I am approving this document with 
my legally binding signature
Location: your signing location here
Date: 2022.10.26 16:03:35+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

Ing. Petr 
Pánek

Ing. Jan 

Knyttl

Digitally signed by Ing. Jan 

Knyttl 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-24207519, 

o=SoftwareONE Czech 

Republic s.r.o., ou=5, cn=Ing. 

Jan Knyttl, sn=Knyttl, 

givenName=Jan, 

serialNumber=P190595 

Date: 2022.10.26 17:00:30 

+02'00'

Digitally signed by Ing. Jaroslav Biolek 

Reason: I agree to the terms defined 

by the placement of my signature on 

this document 

Location: Brno 

Date: 2022.10.27 10:28:17 +02'00'

Digitally signed by Ing. Mgr. 

Ondřej Matuštík, Ph.D. 

Date: 2022.10.30 10:28:29 

+01'00'

Ing. Dr. 

Miroslav 

Holuša

Digitally signed 

by Ing. Dr. 

Miroslav Holuša 

Date: 2022.10.31 

10:14:28 +01'00'


