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DODATEK č. 2 (dále jen Dodatek) 
ke Smlouvě o přijímán í platebních karet při placení zboží a služeb a výpůjčce platebního 

terminálu s příslušenstvím 
účinné dnem 10.09.2014 (dále jen Smlouva) uzavřené mezi: 

česká spořitelna , a.s. 
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ : 45 24 47 82, DIČ : CZ 45244782 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd ll 8 , vložka 1171 
česká spořite lna, a.s., odštěpný závod Merchant Acquiring 
(dále jen . Banka") 

a 

MĚSTO ČERNOŠICE 
Riegrova 1209, 25228 Černošice, IČ: 00241121 , DIČ : 
zapsaná v obchodním rejstř íku vedeném soudem v , oddll , vložka 
(dále jen .Obchodní partneť') 

I. 
Předmět dodatku 

1. Kapitola D čl. IV. a čl. V. Smlouvy se měn í tak, že dochází k rozšíření počtu obchodních míst, nebo ke změnám v údajích 
obchodních míst realízujících bezhotovostní platby platebnlmi kartami prostřednictvím POS terminálu/ imprinteru, u kterých 
bude postupováno dle kapitoly B. článku 111. Smlouvy. 

Seznam rozšiřen l / změn obchodních míst podle kapitoly O, čl. IV Smlouvy: 

Rozšířen i obchodních míst 

OBCHODNI MÍSTO 

název adresa POP ident. číslo 
o bc h. m!sta 

pokladna Praha - automat Podskalská 19, Praha 2 10.000,· 511165 

2. Kapitola 8 čl. ll , bod 2 Smlouvy zůstává beze změny pro stávající I rozšířená obchodní místa realízujici bezhotovostní 
platby platebními kartami prostřednictvím POS terminálu/ imprinteru, pokud není dodatkem ke Smlouvě stanoveno jinak. 

1 g -oa- 1n1~ 
V(e) ... P!:.~~.~oooooooooooooooo ......... oooooooooo, .. oo. dne 00----oooooooo--oooo .. oooo-oooooooooooooo·-- V(e) Praze dne 

t~,( 
=;;;;;za====c;;;;;-;;;;;k;;;;;o;;;;;u""s=o;;;;:řit;;;;;e;;;;;ln;;;;;u;;;;;, a;;;;c.;;;;;s.= = oo--·-·- ---·------oooooooooo·~-; Mr;s~o.CERNOŠlCE ____ oo·-oo···oooo····-· 

Mgr.Filip Kořínek 
specialista plate základě pověřen i starosta města 

vystaveného dne 2. 2. 2015 vedoucím odštěpného závodu 
Merchant Acquiring 
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