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DODATEK č. 1 ke Smlouvě č. DIL/62/03/005734/2018 (Objednatel),
č. 169/2018 (Poskytovatel)

Qj

i*

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi

Hlavním městem Prahou
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka, a. s.
číslo účtu: 5157998/6000, 27-5157998/6000
zastoupené: Mgr. Františkem Ciprem, ředitelem KUC MHMP
(dále jen Objednatel)

a

Operátorem ICT, a. s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 
IČO: 02795281 
DIČ: CZ02795281
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 5920172/0800
zastoupený: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a 

Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva
(dále jen Poskytovatel)

(společně též jako Smluvní strany)

Smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku, dohodly uzavřít na základě bodu 24. Závěrečná 
ustanovení odstavce 24. 1 Smlouvy o vytvoření SW řešení pro pražskou turistickou kartu a poskytování 
souvisejících služeb č. DIL/62/03/005734/2018 uzavřené dne 9. 10. 2018 (dále jen jako Smlouva), tento 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek).

Článek 1.

1. V předmětné Smlouvě se Příloha č. 1 Technická specifikace nahrazuje přílohou č. 1 tohoto 
Dodatku a Příloha č. 4 Harmonogram se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

Ustanovení Smlouvy včetně jejích ostatních příloh zůstávají beze změny.2.



Článek 2.

Dodatek se vyhotovuje v 6 (šesti) autorizovaných stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 
4 (čtyři) vyhotovení a Poskytovatel 2 (dvě) vyhotovení.

Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby byl Dodatek veden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních 
stranách, číselné označení Dodatku, datum jeho podpisu a text Dodatku. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

1.

2.

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto hl. m. Praha potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada hl. m. Prahy 
usnesením č. 95 ze dne 28. 1.2019.

3.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku v registru smluv dle zákona 
ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek 
byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku 
na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4.

5.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle odst. 4 tohoto článku.

6.

Příloha č. 1: Technická specifikace 
Příloha č. 2: Harmonogram

Za Objednatele

Za PoskytovateleZa Poskytovatele
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Příloha č. 1

Technická specifikace

Seznam funkcionalit:
1) Zajištění nosičů turistické karty

Cipová karta
Bezkontaktní bankovní předplacená karta 
Mobilní aplikace

2) Architektura systému
Hardware 
Řídící software 
Mobilní turistická aplikace 
Webový portál (E-shop)
Administrace

3) Zajištění doplňkových funkcionalit
Tokenizace - TokenGate 
Platební brány 
Přepravní kontrola 
Přepravní kontrola PID

4) BackOffice
Prodejní a akceptační místa 
Registrace nosiče do systému 
Registrace zákazníka do systému 
Přiřazení nosiče k účtu 
Nákup balíčku výhod 
Prodloužení balíčku výhod 
Komunikace a rozhraní BackOffice 
Platební rozhraní BackOffice

Termín: dle postupu uvedeného v Návrhu realizace
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Příloha č. 2

Harmonogram

Cena jednotlivé části plnění 

dleodst. 12.1.3 Smlouvy
Označení
Milníku Milník Závazný termín

Uzavření Smlouvy, zahájení 
Obchodní a Projektové činnostiA T = 9.10. 2018 x

Vytvoření Návrhu realizace 
ve smyslu odst. 3.1.1 Smlouvy. 5.000.000,- KčB T +240 dní (TI) = 6. 6. 2019

Vytvoření, dodání, zprovoznění 
Systému v prostředí Objednatele 
vč. realizace migrace dat a jeho 
protokolární předání k testování 
a k akceptaci.

5.000.000,- KčC TI + 120 dní (T2) = 4. 10. 2019

Ukončení akceptace 
Implementace ve smyslu odst. 
3.1.2 Smlouvy a Dokumentace 
v souladu s odst. 3.1.3 Smlouvy 
a akceptace Díla jako celku.

D 2.000.000,- KčT2 + 20 dní (T3) = 24. 10. 2019

Zahájení poskytování služeb 
podpory provozu, pokračování 
Obchodní činnosti.

E T3 + 1 den = 25. 10. 2019 x

Poznámka: T = termín uzavření smlouvy
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