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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB EHEALTH - METROPOLITNÍ

SYSTÉM TÍSŇOVÉ A ZDRAVOTNÍ PÉČE

Smluvní strany:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2,11000 Praha 1 

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

bankovní spojeni: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000

zastoupené Ing. Davidem Vorlíčkem, pověřeným řízením odboru informatických aplikaci MHMP 

(dále jen „Objednatel")

a

Operátor ICT, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12,17000 Praha 7, Holešovice 

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 5920172/0800

zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a Bc. Petrou Burdovou, 
místopředsedkyní představenstva

(dále jen „Poskytovatel")

Smluvní strany uzavřely dne 14.5. 2018 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. 
občanský zákoník, v platném znění Smlouvu o poskytování služeb ehealth - metropolitní systém tísňové a 
zdravotní péče (dále jen „Smlouva"). V rámci realizace Smlouvy došlo ke zdrženi oproti stanovenému 
harmonogramu, které nebylo možné ze strany Poskytovatele přímo ovlivnit. Z tohoto důvodu se smluvní strany 
dohodly na prodloužení doby trvání smlouvy tak, aby byly v rámci pilotního provozu realizovány všechny 
součásti systému po dobu nutnou k vyhodnocení celého projektu. Dále vznikla v rámci dosavadního plnění 
Smlouvy poskytovatelem úspora související zejména s výsledky proběhlých zadávacích řízení a dojednáním 
bezplatné spolupráces některými zainteresovanými subjekty.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dle čl. 13 odst. 13.1 Smlouvy dohodly na uzavřeni 
tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek").
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číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/003464/2018 
číslo smlouvy Poskytovatele: 05.03.18

I. Předmět Dodatku

1. Článek 9. odst. 9.2 Smlouvy se mění tak, ze nyní zní:

Výše odměny za poskytování Služeb Poskytovatele dle článku 2.2. Smlouvy je fixní částka za 
jeden mesfc výkonu činnosti Poskytovatele, v němž byly Služby poskytovány, a to ve výši 160.000-Kč 
(slovy: sto šedesát tisíc korun českých) bez DPH."

.9.2

2. Článek 14 odst. 14.1 Smlouvy se mění tak, že nyní zní: 

„14.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, o to do 31.1. 2020."

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěr
1. Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami vztahující se k jeho předmětu.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti připojením platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zakona c. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, dotohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících tento Dodatek), oprávněnými 
zástupci smluvních stran a účinnosti dne 1. 6. 
smluv dle odst. 4tohoto článku.

2019, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona 
c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedene hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
ciselne označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku.

5. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené vtomto Dodatku nepovažuji za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení kjejich užiti a zveřejnění bez 
stanoveni jakýchkoli dalších podmínek.

6. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněni pozdějších 
předpisu, tímto hlavni město Praha potvrzuje, že uzavřeni tohoto Dodatku schválila Rada hlavního 
města Prahy usnesením č. 1196 ze dne 10. 6. 2019.
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7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané 
elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel Poskytovatel

V Praze V Praze

Digitálně podepsal 
Michal Fišer MBA 
Datum: 2019.07.02 
17:06:14+02001

Michal Fišer 

MBA
»»»»»»

Ing. David Vorlíček, pověřený řízením odboru Michal Fišer, MBA, předseda představenstva 
informatických aplikací Magistrátu hl. m. Prahy

V Praze

V*Digitálně
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Datum: 09.07.2019 
10:28:34
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