
HTa- Příloha č. 2
ř.

STEJNOPIS Č. 1

MHnPP0544AI6
DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytování komplexních služeb provozu, podpory a rozvoje
infrastruktury pro provoz karty Lítačka

1. Hlavni město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581
bankovní spojeni: PPF banka, a.s., č.ú.: 27-5157998/6000
zastoupena Ing. Robertem Fialkou, ředitelem odboru informatiky Magistrátu hl. m Prahy 
číslo smlouvy Objednatele: Dodatek č. 1 ke smlouvá č. INO/40/01/03332/2016 
(dále jen ..Objednatel"!

a

2. Operátor ICT, a.s.
se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 * Holešovice 
IČO: 02795281 
DIČ: CZ02795281
zapsána v obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19676 
bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 5920172/0800
zastoupena Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou
představenstva
číslo smlouvy Poskytovatele:
(dále jen „Poskytovatel'1!

(společné též jako .smluvní strany')

uzavřeli níže uvedeného dne ve smyslu ust § 1742 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, tento DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o poskytování komplexních služeb provozu, podpory a rozvoje 
infrastruktury pro provoz karty Lítačka (dále jen „Smlouva"!, uzavřené mezi smluvními stranami dne 31, 10. 2016, č. 
smlouvy Objednatele INO/40/01/03332/2016. č smlouvy Poskytovatele 83/2016-OICT (dále jen „Dodatek11!

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je úprava článku 8 odst 8 1 tabulka bod 8) Provozní charaktenstiky systému SSK, 
Přílohy č. 2 Technické, bezpečnostní a časové parametry a podmínky provozu SSK a vydáváni a správy Karet, 
kterou dochází po dohodě smluvnfch stran ke změně Doby provozu SSK.

S ohledem na zněni odst. 1 tohoto článku se text čl. 8 odst. 8.1 tabulky bod B) Přílohy č. 2 Smlouvy, ve zněni:

B) Poskytováni služeb veřejnosti prostřednictvím přepážkového provozu
08:00 ř 20:00 hod, kromě svátků v ČR 
08:00 + 18:00 hod, kromě svátků v ČR 
08:00 -r 15:30 hod. kromě svátků v ČR

Pondělí a Středa 
Úte-ý a Čtvrtek 
-atek

“srvazu.e textem

B) Poskytování služeb veřejností prostřednictvím přepážkového provozu
roncéli a Středa 
'J:e'y. Čtvrtek a Pátek

10:00 ť 18:00 hod, kromě svátků v ČR 
08:00 -ř 16:00 hod, kromě svátků v ČR



' Ity

3. Ostatní ustanoveni Smlouvy ví. jejich příloh zůstává beze změny

II.
7Avérečná ustanoveni IR

. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách uclnnostt "®kt^u uJdené v tomto Dodatku nepovažuji za obchodní
registru smluv). Smluvní 5,ran'f pr0^aš 89/2012 sb občanského zákoníku, v platném znáni, a uděluji

w* «*» — “ “
v registru smluv zajisti Objednatel.

1

2. Poskytovatel dále sohledem na
TTJ^T^r^Z":, SSTS^d- <£* evidence smluv. Případně jeho 

uveřejněni na webových stránkách zajisti Objednatel.

. se tento řídi příslušnými právními předpisy, zejména
3-

. Účinnost Dodatku nastáváDodalek nabývá platnosti připojením podpisu poslední ze smluvních stran
4. Tento

jeho zveřejněním v registru smluv.
z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotoveniTento Dodatek je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních. 

Poskytovatel jedno (1) vyhotoveni.
5.

tohoto Dodatku prohlašuji, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek
vážně vůle, bez nátlaku na některou ze stran. NaSmluvní strany po přečteni 

určité, srozumitelně, na : 
důkaz toho připojuji své podpisy.

6. základě jejich pravé, svobodné a

dne 27. 2. 2018 nadpoloviční7 Tato Smlouva byla schválena Radou hlavního města Prahy usnesením č. 358 ze 

většinou hlasů členů Rady hlavního města Prahy

V Praze dne _.2018

Za Objednatele:

Ing. Robert Fialka
informatiky Magistrátu hl. m. Prahyředitel odboru

&

V Praze dne__. i_- 2018

Za Poskytoval

Bc. Petra Burdová
místopředseda představenstva Operátor ICTMichal Fišer, MBA

předseda představenstva Operátor ICT,
. a.s.

as.

2


