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DODATEK Č. 1 K PROVOZNÍ SMLOUVĚ

Smluvní strany:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČO: 034 47 286, DIČ: CZ03447286

se sídlem Řásnovka Staré Město, 110 00 Praha 1

společnost zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20059,

zastoupená: Ing. Petr Šmolka, předseda představenstva a generální ředitel, PhDr. Ing. Matěj

Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele

(dále jen „Objednatel")

a

a.s.

IČO: 027 95 281, DIČ: CZ02795281

se sídlem Holešovice,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19676,

zastoupená: Michal Fišer, MBA, předseda představenstva, a Bc. Petra Burdová, místopředseda

představenstva

(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Smluvní strany", nebo jednotlivě jako „Smluvní

strana")

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 k Provozní smlouvě uzavřené mezi Smluvními stranami

dne 28.5.2018,

(dále jen „Dodatek")



Dodatek č. 1 k Provozní smlouvě

PŘEDMĚT DODATKU1.

Smluvní strany konstatují, že pro předmět smlouvy označený ve smlouvě 2.1.1.

„pronájem Zařízení dle čl. 3 této Smlouvy", je příjemcem plnění Poskytovatele hl. m.

Praha, zastoupené Objednatelem, jelikož Objednatel je správcem majetku hl. m.

Prahy s oprávněním nakládat s ním v zastoupení hl. m. Prahy ve smyslu Smlouvy o

zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12. 1. 2017, ve znění

pozdějších Dodatků.

Ve veškerých následných ustanoveních Smlouvy, týkajících se předmětu smlouvy

„pronájem Zařízení dle čl. 3 této Smlouvy", je tak výraz „Objednatel" vykládán jako

hl. m. Praha, zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Bankovní spojení k provedení úplaty za pronájem zařízení ve smyslu čl. 7:

název a číslo účtu: MHMP-TSK hl.m. Prahy, a.s., Řásnovka 110 00 Praha 1

bank. spoj.: PPF banka a.s., Evropská 160 41 Praha 6

č.ú.:

Čl. 10.2.1 se doplňuje o další kontaktní osobu Objednatele včetně kontaktních údajů,

a to následně:

Ing. Luboš Čábela specialista přenosu technologických dat,

praha.cz, tel.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená změnami uvedenými vodst. 1.1 1.3 tohoto

Dodatku, se nemění.
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PŘEDMĚT SMLOUVY2.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu.

Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Poskytovatel a 2 stejnopisy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že s obsahem a formou tohoto Dodatku

bezvýhradně souhlasí a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen

dobrovolně a bez nátlaku, v souladu s dobrými mravy.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek Smlouvy byl uveden v

Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK)
vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o

smluvních stranách, předmětu smlouvy a jejich dodatků, číselné označení smlouvy a

jejich dodatků a datum jejich podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv

dle zákona č. Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí

Poskytovatel.
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Dodatek č. 1 k Provozní smlouvě

Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání tohoto Dodatku postupovala

čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění

tohoto Dodatku a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že

se seznámily se zásadami Criminal compliance programu Objednatele (dále jen

„CCP"), zveřejněných na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a

zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze

smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo

důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby

kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č.

Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost

jednajících osob podle zák. č. Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto Dodatku

v den uvedený níže.

2.6

Poskytovatel Poskytovatel
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