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                                                                                                           č. smlouvy: 000364 00 19 

                                                                                                          č. dodatku: 000364 01 19 

Dodatek č. 1 

uzavřený mezi smluvními stranami 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

   Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:   00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna 

č.účtu:   1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp.zn.: oddíl B, vložka 847 

na straně jedné jako „Objednatel“ 

a 

FELCO Praha, spol. s.r.o.  
se sídlem:  Hybernská 1613/38, Nové Město, 110 00 Praha 1 

zastoupená:  Ing. Stanislavem Pavlů, jednatelem    

IČO:   60917059 

DIČ:   CZ60917059, plátce DPH  

bankovní spojení: GE Money bank 

č.účtu:   152626619/0600  

OR:                         MS Praha, oddíl C, vložka 57650 

na straně druhé jako „Poskytovatel“ 

(dále též jako smluvní strany) 

 

I. 

Smluvní strany spolu dne 31.5.2019 uzavřely rámcovou smlouvu o poskytování služeb č. 
Objednatele 0000364 00 19 (dále jen jako „Smlouva“). 

II. 

Smluvní strany spolu dnešního dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek č. 1 k výše uvedené 
smlouvě, jímž se Poskytovatel zavazuje: 

a) ve vztahu k plnění dle bodu 2.1.3 Smlouvy zálohovat data o provedených instalacích a 
deinstalacích a dalších informacích vedených v elektronické evidenci na externích nosičích 
čitelných v off-line systému, a to za uplynulý měsíc a předávat je oproti podpisu oprávněné 
osoby Objednateli, a to vždy do poloviny následujícího kalendářního měsíce, 

b) při ukončení smluvního vztahu mezi Objednatelem a Poskytovatelem předat stejným 
způsobem, jako pod písm. a) výše, veškerá data z elektronické evidence. 
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Smluvní strany se dále dohodly, že Poskytovatel bude vést v elektronické evidenci následující 
data a údaje:  

 fotodokumentace k instalaci a deinstalaci 

 název Kampaně 

 typ dopravního prostředku 

 název provozovny 

 evidenční číslo vozu 

 datum instalace a datum deinstalace 

III. 

V bodě 2.1.3, poslední odrážka Smlouvy se dále odst. 13.1 nahrazuje odst. 12.1, na závěr věty 
se doplňuje tečka a přidává se další věta ve znění „Poskytovatel umožní minimálně 5ti 
pracovníkům Objednatele současný vzdálený přístup do elektronické evidence.“ 

Bod 7.1 se doplňuje o větu ve znění „Veškerá data v elektronické evidenci jsou od počátku 
vlastnictvím Objednatele. Poskytovatel není oprávněn předávat tyto data, údaje a informace 
jakékoli třetí osobě bez předem daného písemného souhlasu Objednatele. 

IV. 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb. 

Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom. 

 

V Praze dne ………………..                                                 V Praze dne ..……………… 

Za DP:                                                                                    Za FELCO Praha: 

 

………………………………..                                              ………………………………. 

Ing. Petr Witowski                                                               Ing. Stanislav Pavlů 

předseda představenstva                                                     jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy     FELCO Praha, spol. s.r.o. 

akciová společnost     . 

 

 

…………………………………... 
Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy 

akciová společnost 


