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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě č. 000799 00 17 o zápůjčce odbavovacího zařízení 

uzavřené na základě ustanovení  §2390 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Smlouva“) 

 
 

mezi 
 
 
 

 

Bankovní informační technologie, s.r.o. 
se sídlem: Radlická 333/150, 150 00 Praha 5, IČO: 63987686, DIČ: CZ63987686, č. účtu: 101309058/0300 
vedeného u ČSOB 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38505 
 
 

zastoupená na základě příkazní smlouvy a plné moci ze dne 1. 7. 2002 společností  
 

Československá obchodní banka, a. s. 
se sídlem: Radlická 333/150, 150 57  Praha 5, IČO: 00001350, DIČ: CZ699000761 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 

 

zastoupená: Radkem Horákem, manažerem útvaru Akceptace karet, 
 Petrou Březíkovou, pracovníkem obchodní podpory akceptace karet 
 
 
 

 

na straně jedné (dále jen „zapůjčitel“ nebo "BANIT")  
 

a 

 

 
 

 

na straně druhé (dále jen „vydlužitel“ nebo "obchodník") 
 

 
 

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě 000799 00 17 o zápůjčce odbavovacího zařízení ze dne 15.11.2017 
 
 

 
Předmět dodatku 

 
 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je závazek zapůjčitele přenechat obchodníkovi do užívání dalších 
nejméně 77 kusů Odbavovacích zařízení pro odbavení cestujících a akceptaci platebních karet. 

2. Zapůjčitel se zavazuje uhradit náklady na vývoj SW funkcionality ověření platnosti časových 
kupónů v rámci PID. Funkce zajistí, aby se po přiložení bezkontaktní karty (Lítačka, EMV karty) 
provedl online dotaz (po ethernetu) do databáze poskytovatele (Operátor ICT) a následně se na 
displeji validátoru zobrazily  všechny aktuálně platné kupóny, které byly k dané kartě zakoupeny. 
Tato nová funkcionalita bude k dispozici u Odbavovacích zařízení nově zapůjčených a 
instalovaných dle bodu 1. tohoto dodatku. Výše v tomto bodu dodatku uvedených nákladů byla 
stanovena ve výši 400000,- Kč (čtyřistatisíckorunčeských). 

obchodní firma (název): Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 

sídlo/místo podnikání 
(vč. PSČ): Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

 

IČO / DIČ: 00005886/CZ00005886, plátce DPH 
 

Zapsaný/á v OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 
 

Zastoupená:    - jméno: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 
 

 - jméno: Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 
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3. Článek IV. Smlouvy se doplňuje o odstavec 5 v následujícím znění: 
5) Smluvní strany se dohodly, že kromě poplatku dle čl. IV.2 Smlouvy, bude obchodník hradit 
poplatek za zpracování karetních transakcí na Odbavovacích zařízeních zapůjčených na základě 
tohoto Dodatku č.1 ve výši 4,6% z hodnoty každé provedené karetní transakce. Tato výše poplatku 
za zpracování karetních transakcí bude platná pouze do doby úhrady nákladů dle bodu 2. tohoto 
Dodatku č. 1. Následně bude obchodník hradit tento poplatek ve výši 1,99 % z hodnoty každé 
provedené karetní transakce. 

4. Smluvní strany se dohodly, že kdykoliv po uplynutí 12 kalendářních měsíců od předání a uvedení 
do provozu dalších Odbavovacích zařízení dle bodu 1.  tohoto Dodatku č. 1, je obchodník 
oprávněn odkoupit Odbavovací zařízení zapůjčená na základě tohoto Dodatku č.1 za cenu ve výši 
13000,- Kč bez DPH (slovy: třinácttisíckorunčeských bez DPH) za každé Odbavovací zařízení. 

5. Článek III. odstavec 2 b) Smlouvy se doplňuje o oprávněné osoby za obchodníka převzít a potvrdit 
instalační/předávací protokol: 

             
          

    
         

 

6. Článek VI. odstavec 3 Smlouvy se doplňuje o oprávněné osoby za obchodníka potvrdit 
odinstalační protokol: 

            
          

   
         

 

7. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy č. 000799 00 17 

8. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

9. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl 
uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně 
podepisují. 

10. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
jeden obdrží zapůjčitel a jeden vydlužitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Č. dodatku:  000799 01 17 

Stránka 3 z 3 

 
 

Důvěrné 
  

 

11. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 včetně Smlouvy budou zveřejněny 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v tomto dodatku i ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 
504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez 
jakýchkoli dalších podmínek. Zapůjčitel dále bere na vědomí, že vydlužitel je povinen na žádost 
třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě 
(včetně případných příloh, změn a dodatků) budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o 
ně požádají. 

12. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 
 
 
 
V Praze dne: ……………………….….. V Praze dne: ………………………… 
 
 
  
 
 
 
............................................................ ............................................................. 
Ing. Petr Witowski       Radek Horák 
předseda představenstva  manažer útvaru Akceptace karet 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, Bankovní informační technologie, s.r.o. 
akciová společnost         
 
        
 
 
 
...........................................................        ………………………………………….. 
Ing. Ladislav Urbánek        Petra Březíková 
místopředseda představenstva  pracovník obch. podpory akcept. karet  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  Bankovní informační technologie, s.r.o. 
akciová společnost 


