
Stejnopis č.:MHMPP092BGR2

Smlouva o vypořádáni závazků

číslo smlouvy Objednatele: DOH/31/03/000027/2019

uzavřená dle § 1746 odsl. 2 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito
smluvními stranami:

Hlav ní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
IČO: 00064581
zastoupené Ing. Davidem Vorlíčkem. pověřeným řízením odboru informátických aplikaci Magistrátu
hl. m, Prahy
(dále jen „Objednatel")

Operátor ICT, a.s.
se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 
IČO: 02795281
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676 
zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Josefem Švendou, Členem 
představenstva 
(dále jen ..Dodavatel**)

(Objednatel a Dodavatel dále též jen „Smluvní strana" nebo společně „Smluvní strany")

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2016 Smlouvu o poskytování komplexních služeb provozu, 
podpory a rozvoje infrastruktury pro provoz karty Lítačka (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem 
je úplatné poskytováni komplexních služeb provozu, podpor)1 a rozvoje systému pro správu karet 
Lítačka (dále jen „SSK") a související infrastruktury SSK Dodavatelem lak. aby byly zajištěny 
potřeby Objednatele na fungování systému vydávání a správy karet pro elektronické odbaveni 
držitelů ve veřejné hromadné dopravě pro systém Pražské integrované dopravy. Smlouva dále 
obsahuje konkrétní vymezeni předmětu.

2. Dne 3. 3. 2018 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým byla změněna doba 
provozu SSK. (dále jen „Dodatek").

3. Objednatel i Dodavatel jsou povinnými subjekty ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv") a mají tak 
povinnost uzavřený Dodatek uveřejnit postupem podle zákona o registru smluv.

4 Obě Smluvní strany shodně konstatují, že Dodatek byl uveřejněn v registru smluv ve formátu, který 
není strojově čitelný, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených, ledy že Dodatek nebyl 
uveřejněn způsobem dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv a podle § 7 odst. 1 zákona o registru 
smluv platí, že je Dodatek zrušen od počátku.

5. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného Dodatku, 
s ohledem na skutečnost, že obě Smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného



Dodatku a v souladu sjeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav 
vzniklý v důsledku neuveřejněni Dodatku v registru smluv ve strojové čitelném formátu, sjednávají 
Smluvní strany tuto smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

n.
Práva a povinnosti Smluvních stran

1 Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že jejich vzájemná práva a povinnosti ze 
Smlouvy se budou nadále řídit Smlouvu ve zněni Dodatku, který je nedílnou součást, teto smlouvy.

na základě původně2 Smluvní strany prohlašují, že veškerá dosud vzájemně poskytnutá plnění
i dle této smlouvy a že v souvislosti s těmito vzajemnesjednaného Dodatku považuji za plné . , L . ..

poskytnutými plněními nebudou vznášet vůči druhé Smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného

obohaceni.

eni

III.

Závěrečná ustanovení
závazků nabývá účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv.1. Tato smlouva o vypořádání

Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajisti Dodavatel.
2 Tato smlouva o vypořádáni závazků je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s hodnotou 

originálu, přičemž Objednatel obdrži tři stejnopisy a Dodavatel obdrži jeden stejnop.s.

3. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:
Smlouva o poskytování komplexních služeb provozu, podpory a rozvoje 

infrastruktur) pro provoz karty Lítačka
Příloha č. 1:

Dodatek č, 1 ke Smlouvě o poskytování komplexních služeb provozu, podpor) 
a rozvoje infrastruktury pro provoz karty Lítačka

Příloha č. 2:

1 9 -12- 2019

AitUo V Praze dne

Hlavní město Praha
V Praze dne 

Operátor ICT, a.s.

Ing. David Vorlíčck 
pověřený řízen

Michal Fišer. MBA 
předseda představenstva MHMP

X

-^0-
Ing. Josef Švenda 
člen představenstva

I


