
Smluvní strany:

Hlavní mésto Praha

bank, spojení: PPF banka, a.s, č. účtu: 27-0005157998/6000

(dále jen „Objednatel")

a

(dále jen „Poskytovatel")
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zastoupené Ing. Davidem Vorlíčkem, pověřeným řízením odboru informatických aplikací Magistrátu 
hl. m. Prahy

číslo smlouvy Objednatele: INO/31/03/000021/2019

číslo smlouvy Poskytovatele: 138_2019_OICT

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

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

op«»tailn<z 
wvktalTacka.o

rL02?'3S2Bl 
0IČ 001795 381

Operátor ICT, a.s.

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

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281

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

zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Josefem Švendou, členem 
představenstva

info(ýapMotailct.tí 
T»t; *420 2ÍGO3O 970

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ KOMPLEXNÍCH SLUŽEB PROVOZU, 

PODPORY A ROZVOJE INFRASTRUKTURY PRO PROVOZ KARTOVÝCH 

IDENTIFIKÁTORŮ

Smluvní strany uzavřely dne 4. 12. 2019 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisu (dále jen „občanský zákoník") 
Smlouvu o poskytováni komplexních služeb provozu, podpory a rozvoje infrastruktury pro provoz 
kartových identifikátorů (dále jen „Smlouva"). Smluvní strany se domluvily na změně měsíční výše 
fixní odměny Poskytovatele za poskytováni služeb ve smyslu článku 14 Smlouvy, a dále došlo ke 
změně oprávněných osob na straně Poskytovatele, a proto se dohodly na příslušné úpravě článku 16 
odst. 16.5. Smlouvy.
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I. Předmět Dodatku

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena a zůstávají beze změny.

II. Závěr

1. Tento Dodatekobsahuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami vztahující se k jeho předmětu.
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S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dle čl. 18 odst. 18.1 Smlouvy dohodly 
na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek").

1. Příloha č. 5 (Pravidla pro určení výše odměny a platební podmínky) Smlouvy se nahrazuje novým 
zněním, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. Příloha č. 6 (Seznam oprávněných osob) Smlouvy se nahrazuje novým znění, které tvoří Přílohu č. 2 
tohoto Dodatku.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti připojením platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických transakcích"), do tohoto Dodatku a všech jeho 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných 
souborů tvořících tento Dodatek), oprávněnými zástupci smluvních stran. Nové znění Přílohy č. 6 
(Seznam oprávněných osob) Dodatku nabývá účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv dle 
odst. 3 tohoto článku Dodatku. Nové znění Přílohy č. 5 (Pravidla pro určení výše odměny a platební 
podmínky) Dodatku nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bude tento Dodatek uveřejněn v registru smluv dle odst. 3 tohoto článku Dodatku.

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

6. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada hlavního města 
Prahy usnesením č. 476 ze dne 16. 3. 2020.

7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané 
elektronické podpisy dle zákona o elektronických transakcích.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
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5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanoveni jakýchkoli dalších podmínek.
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8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: nové znění Přílohy č. 5 (Pravidla pro určení výše odměny a platební podmínky) Smlouvy

Příloha č. 2: nové znění Přílohy č. 6 (Seznam oprávněných osob) Smlouvy

Objednatel Poskytovatel

V Praze V Praze

Michal Fišer, MBA, předseda představenstva

V Praze

Ing. Josef Švenda, člen představenstva
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Ing. David Vorlíček, pověřeným řízením odboru 
informatických aplikací Magistrátu hl. m. Prahy

muw.opetatot lct.cz 
wiswiracka.a

& 02795 281 
OIČ:CZ 027 95 281
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Příloha č. 1: nové zněni Přílohy č. 5 Smlouvy

Příloha č. 5

Pravidla pro určení výše odměny a platební podmínky

CENA ZA PLNĚNÍ1.

1.1

1.1.1

Dílčí služba

S1 562.000,-

S2 560.000,-

zajištění dodávek Médií, provádění Personalizace53 255.000,-

84 616.000,-

zajištění výroby a distribuce Materiálů55 22.000,-

56 820.000,-

S7 provozování Webu 75.000,-

Celkem 2.910.000,-

1.1.2

Označení 
dílčí služby

Výše odměny za poskytování Služeb Poskytovatele dle Smlouvy sestává z fixní a 
pohyblivé částky za jeden měsíc výkonu činnosti Poskytovatele a pohyblivé částky za 
provoz dalších Kontaktních míst a Expresních přepážek za jeden měsíc výkonu činnosti 
Poskytovatele, v němž byly Služby poskytovány.

zajištění spolehlivého provozu, správy, podpory a 
rozvoje systému SSK a související infrastruktury, 
a to včetně výkonu profylaktických činností

vedení agend příjmu žádostí o vydání Karet a 
jejich zpracováváni

vydávání a správa Karet, zakládání smluvních 
vztahů s Držiteli Karet, výběr poplatků od 
Držitelů, předávání Karet Držitelům a vyřizování 
reklamací

provoz Centrálního Kontaktního místa a Expresní 
přepážky Škodův palác

Měsíční výše této fixní odměny za poskytování Služeb Poskytovatele dle 
Smlouvy je stanovena na 2.910.000,- Kč bez DPH.

Cena za provozování služby za 
1 kalendářní měsíc v Kč bez

DPH

Měsíční výše pohyblivé částky odměny za poskytování Služeb Poskytovatele je 
stanovena podle počtu Karet s bezkontaktním čipem vydaných 
Poskytovatelem v příslušném kalendářním měsíci; Objednatel zaplatí 
Poskytovateli 100,- Kč bez DPH za každou vydanou Kartu, přičemž od této 
částky bude odečtena vždy částka za vydání této Karty zaplacená žadatelem 
o vydání Karty či Držitelem dle ceníku ve smyslu čl. 7 Smlouvy. Pohyblivá

Fixní odměna za poskytování Služeb Poskytovatele dle Smlouvy se 
skládá z následujících dílčích položek za jednotlivé Služby poskytované 
dle Smlouvy:



1.1.3

i.

ii.

iii.

1.2

K výše uvedeným cenám čl. 1.1 této Přílohy bude připočtena DPH.1.3

1.4

1.5

PLATEBNÍ PODMÍNKY2.

2.1

V souladu s odst. 12.6 Smlouvy mohou vzniknout dodatečné finanční náklady 
v souvislosti se změnou brandu Karty, vzejde-li podnět k této změně ze strany 
Objednatele. Provádí-li v rámci popsané změny dílčí úkony, z nichž vyplývají finanční 
náklady, i Poskytovatel, je Objednatel povinen mu takto vzniklé finanční náklady 
uhradit v jejich reálně zaplacené výši.

Faktura bude vystavena do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po období, 
v němž byly poskytovány Služby, a to ve dvou vyhotoveních a doručena na adresu 
odboru informatických aplikací Magistrátu hlavního města Prahy uvedenou v záhlaví 
této Smlouvy. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění anebo právního 
předpisu, který uvedený zákon v budoucnu nahradí, a dále musí obsahovat tyto údaje:

částka bude fakturována dle skutečného počtu vydaných Karet 
měsíc.

23.829,- Kč bez DPH za každé jedno Kontaktní místo poskytující služby 
MOS a Expresní přepážku. V této odměně nejsou započteny náklady 
na personální provoz, které zajistí přímo Obsluhovatel Kontaktního 
místa;

98.900,- Kč bez DPH za každé jedno Kontaktní místo poskytující služby 
MOS a Expresní přepážku. V této odměně jsou započteny náklady na 
personální provoz a náklady spojené s pronájmem prostor, které zajistí 
přímo Poskytovatel;

109.232,- Kč bez DPH za každé jedno Kontaktní místo provozované 
přímo pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., poskytující služby MOS a 
Expresní přepážku. V této odměně nejsou započteny náklady na 
personální provoz, které zajistí přímo Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Měsíční výše pohyblivé odměny za provoz dalších Kontaktních míst a 
Expresních přepážek Poskytovatelem dle odst. 9.3 Smlouvy, nad paušální 
položky S1 až S7, které jsou součástí měsíční fixní odměny dle odst. 1.1.1 této 
Přílohy, je stanovena na:

Odměna podle čl. 1.1 této Přílohy představuje úplnou a nepřekročitelnou odměnu za 
činnosti Poskytovatele vykonávané na základě Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně 
uvedeno jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, a jsou v ní zahrnuty rovněž 
veškeré náklady Poskytovatele spojené s těmito činnostmi. Pokud byly Služby dle 
Smlouvy poskytovány pouze po část daného kalendářního měsíce, výše fixní odměny 
se alikvotně sníží.

za příslušný

Odměnu podle čl. 1.1 této Přílohy je Poskytovatel oprávněn jednostranně navýšit o výši 
inflace, přičemž inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu 
spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český 
statistický úřad za rok předcházející, vyjádřená v procentech. Odměna bude 
navyšována vždy s účinností k 1. lednu kalendářního roku (i zpětně), a to o tolik 
procent, kolik činila inflace v roce předcházejícím. V případě záporné inflace (=deflace) 
se tato inflační doložka neuplatní a výše poskytované úplaty se nemění.



2.1.1 číslo Smlouvy, popřípadě číslo jejího dodatku;

identifikace Smlouvy a jejího případného dodatku; a2.1.2

2.1.3

2.2

2.3

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ3.

Vzhledem k povaze plnění a stanovené době trvání Smlouvy se Smluvní strany zavazují, že po dobu 
trvání Smlouvy budou pravidelně, nejméně jednou ročně, projednávat podmínky, rozsah a odměnu 
za plnění dle Smlouvy, a to tak, aby byla vždy zajištěna ekonomická rovnováha a vyváženost práv a 
povinností obou Smluvních stran.

Objednatel je (a to i opakovaně) oprávněn před uplynutím Ihúty splatnosti vrátit bez 
zaplacení fakturu, která neobsahuje dohodnuté náležitosti nebo náležitosti 
požadované podle obecně závazných právních předpisů, nebo budou-li takové 
náležitosti v dané faktuře uvedeny nesprávně. Poskytovatel je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit, a to vždy s novou Ihútou splatnosti. 
Nová lhůta splatnosti začne běžet zcela od počátku ode dne doručení řádně opravené 
nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.

popis plnění (měsíční zpráva o výkonu činností Poskytovatele ve smyslu čl.
11.8.2 Smlouvy).

Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Pokud v okamžiku 
uplynutí této Ihúty není dosud Objednatelem schválena pravidelná měsíční zpráva o 
výkonu činností Poskytovatele ve smyslu čl. 11.8.2 Smlouvy, splatnost faktury nastane 
až druhý pracovní den následující po schválení pravidelné měsíční zprávy o výkonu 
činností Poskytovatele.



Příloha č. 2: nove znění Přílohy č. 6 Smlouvy

Příloha č. 6

Seznam oprávněných osob

Za Objednatele:

Jméno a příjmení Ing. David Vorlíček

Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1Adresa

E-mail

Telefon

Za Poskytovatele:

Jméno a příjmení Michal Fišer, MBA

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7Adresa

E-mail

Telefon

Ing. Josef ŠvendaJméno a příjmení

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7Adresa

E-mail

Telefon


