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DODATEK Č. 4 
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MULTIKANÁLOVÉHO 

ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU 

Smluvní strany: 

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace 

zřízená ke dni 1. 11. 2016 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č . 020-24/2016/ZK ze dne 

19. 9. 2016, zřizovací listina nově vydána a schválena usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje 

č. 084-20/2019/ZK ze dne 26. 8. 2019 

se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín, 

IČO: 05792291 DIČ: CZ05792291 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1564 

zastoupená JUDr. Zdeněk Šponar, řed ite lem 

(dále jen „ Objednatel") 

a 

Operátor ICT, a.s. 

se sídlem: Děln ická 213/12, 170 00 Praha 7 

IČO:02795281, DIČ : CZ02795281 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 19676 

zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a 

JUDr. Matejem Šandorem, PhD., místopředsedou představenstva 

(dále jen „Poskytovatel ") 

dnešního dne uzavřely v sou ladu s ustanovením§ 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") tento Dodatek č. 4 ke 
Smlouvě o poskytování služeb mult ikanálového odbavovacího systému 

(dále jen „Dodatek") . 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany spolu uzavře ly dne 15. 1. 2018 smlouvu označenou jako „Smlouva o 

poskytování služeb multikanálového odbavovacího systému", uveřejněnou v registru 

smluv pod IO smlouvy 4175928, ve znění dodatku č.1 ze dne 31.8.2018, uveřejněného 

v registru smluv pod IO smlouvy 6085703, dodatku č . 2 ze dne 22.10.2020, 
uveřejněného v registru smluv pod IO smlouvy 13304452 a dodatku č . 3 ze dne 

13.04.2021, uveřejněného v registru smluv pod IO smlouvy 15064959 (dále jen 

,,Smlouva"). 

1.2 V souladu s odst. 13.1 Smlouvy smluvní strany přistupují k dílčím úpravám svých 

závazků dle Smlouvy uzavřením tohoto Dodatku. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

„8.1.a.2 

2.1 Předmětem tohoto Dodatku je úprava: 

a) výše Podílů Stávajících Objednatelů za rok 2020 pocinaJe 1. 11. 2020 a 

stanovení výše Podílů Stávajících Objednatelů na rok 2021, 

b) některých postupů při sjednávání Ceny za Služby a schvalování Platebního 

ka lendá ře, 

c) ustanovení pravidel komun ikace a Přílohy č. 2 Smlouvy. 

2.2 Smluvní strany se tímto dohodly, že Příloha č. 4 Smlouvy (Výše přiměřeného zisku, 

Podílu a Souhrnu úplat za Jádrové Služby) se v plném rozsahu nahrazuje Přílohou č . 1 

tohoto Dodatku. 

2.3 Smluvní strany se tímto dohodly, že ustanovení odst. 8.1.a.2 Smlouvy se v plném 

rozsahu nahrazuje následujícím ustanovením: 

Nedohodnou-li se Smluvní strany na výši úplaty za Fakultativní Služby na následující 
kalendářní rok ve lhůtě dle odst. 8.1.a.1 této Smlouvy, platí, že Objednatel je povinen až 
do dosažení dohody o výši úplaty platit Poskytovateli úplatu za Fakultativní Služby ve 
výši jako v posledním kalendářním roce, pro který byla výše úplaty Smluvními stranami 
stanovena." 

2.4 Smluvní strany se tímto dohodly, že do ustanovení odst. 8.1 písm. b) Smlouvy se na 

jeho konec doplňuje následující text: 

„Konkrétní výše Ceny za Jádrové Služby bude Smluvními stranami stanovena vždy 
předem na období jednoho kalendářního roku, a to nejpozději do konce roku jemu 
předcházejícího; nedohodnou-li se v této lhůtě Smluvní strany na výši Ceny za Jádrové 
Služby na následující kalendářní rok, platí, že Objednatel je povinen až do dosažení 
dohody o výši úplaty platit Poskytovateli Cenu za Jádrové Služby ve výši jako 
v posledním kalendářním roce, pro který byla výše Ceny za Jádrové Služby Smluvními 
stranami stanovena." 

2.5 Smluvní strany se s ohledem na znění odst. 1.1 Přílohy č. 4 ke Sm louvě, která je 

nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1, se dále mění odst. 8.4. 
Smlouvy takto: 

„8.4 V návaznosti na schválení vyúčtování reálných nákladů Jádrových a Fakultativních Služeb bude 
propočtena výše přiměřeného zisku Poskytovatele za uplynulý kalendářní rok. Bude-li výše 
přiměřeného zisku Poskytovatele, která odpovídá Podílu Objednatele na reálných nákladech 
Jádrových a Fakultativních služeb za předchozí kalendářní rok (či jeho část), odlišná od výše 
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přiměřeného zisku Poskytovatele fakturované za předchozí kalendářní rok (či jeho část) 

Objednateli, Poskytovatel tento rozdíl zohlední formou opravného daňového dokladu dle § 45 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotY, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou 
takového opravného daňového dokladu bude, vedle Výkazu plnění Jádrových a Fakultativních 
Služeb, i schválené vyúčtování reálných nákladů Jádrových a Fakultativních Služeb." 

2.6 Smluvní strany se t ímto dohodly, že ustanovení odst. 9.18 Smlouvy se v plném rozsahu 
nahrazuje následujícím ustanovením: 

11
9.18 Nebude-li Platební kalendář v průběhu zasedání jednomyslně schválen, stanoví Řídící výbor na 

zasedání rovnou termín dalšího zasedání (dále jen 11 Další zasedání"). Na svolání Dalšího 
zasedání se neuplatní ustanovení odst. 9.9., ani 9.10 této Smlouvy. V mezičase dojde k dalším 
jednáním tak, aby na Dalším zasedání byl předložen Platební kalendář, který bude Řídícím 
výborem schválen. Nedojde-li přesto ke schválení Platebního kalendáře ani na Dalším zasedání, 
bude postup podle věty první až třetí tohoto odstavce opakován tak dlouho, dokud nedojde ke 
schválení Platebního kalendáře." 

2.7 Smluvní strany se tímto dohodly, že ustanovení odst. 11.2 Smlouvy se v plném rozsahu 
nahrazuje následujícím ustanovením: 

11
11.2 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. 

Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve obchodních a technických záležitostech 
souvisejících s plněním této Smlouvy." 

2.8 Smluvní strany se dále na zák ladě vzájemné dohody usnesly, z důvodu vy loučení 

případných pochybností, na následujícím výkladu cenových ujednání Smlouvy: 

a) hovoří-l i Smlouva o úplatě, či ceně v souvislosti s Jádrovými či Fakultativními 
službami ve smyslu jejich budoucího stanovení a vyúčtování, rozumí se touto 

cenou či úplatou náklady na dané Služby vyna ložené Poskytovatelem; 

b) za cenu Služby je pak považován součet nákladů na Služby a přiměřeného 

zisku Poskytovatele, přičemž platí, že: 

2.8.b.1 náklady na Služby stanovené po dohodě Smluvn ích stran na 

následující ka lendářní rok (případně na jiné budoucí období) se 
považují za náklady předběžné, z nichž v souladu s pravidly 
stanovenými Smlouvou provádí Smluvní strany měsíční vyúčtování a 

vykazují měsíčn í přiměřený zisk; 

2.8.b.2 reálné náklady na Služby, vyúčtované Smluvn ími stranami v souladu 
s pravidly stanovenými Smlouvou po uplynutí vyhodnocovaného 

období, tvoří základ pro výpočet reá lného přiměřeného zisku za 
uplynulý kalendářní rok. 

2.9 Smluvní strany se tímto dohodly, že Příloha č. 2 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje 

Přílohou č. 2 tohoto Dodatku. 

2.10 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena . 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek se nabytím jeho účinnosti stává nedílnou součástí Smlouvy. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že tento Dodatek nabude účinnost i dnem jeho uveřejnění 
v regist ru smluv. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí touto Smlouvou ve znění 
tohoto Dodatku od 1. 11. 2020, vyjma ustanovení, u nichž je výs lovně uvedeno jiné 

datum. 
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3.2 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 předp isů, zajistí Poskytovatel. 

3.3 Ukáže-li se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatným nebo nevymahatelným, pak 
se to nedotýká ostatních částí Dodatku, ledaže kogentní ustanovení právních předpisů 

stanoví jinak. Strany se v takovém případě zavazují nahradit takové ustanovení platným 
a vymahatelným, které svým obsahem a právními důs ledky je nejbližší tomu 
neplatnému nebo nevymahatelnému, a to do 30 dnů ode dne, kdy jedna strana 
před loží druhé straně návrh takového ustanovení. 

3.4 Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy (Výše přiměřeného zisku, Podílu a 
Souhrnu úplat za Jádrové Služby) 

Nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy: Seznam oprávněných osob 

1.1 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve 2 stejnopisech, 
z nichž Objednatel a Poskytovatel obdrží po jednom. Uzavírají-li Smluvní strany tento 
Dodatek připojením platného uznávaného e lektronického podpisu d le zákona č. 

297 /2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro e lektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, listinné stejnopisy se nevyhotovují. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k němu připojují svoje podpisy. 
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Příloha č. 1 - Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy (Výše přiměřeného zisku, Podílu a Souhrnu úplat 
Objednatelů Služeb za Jádrové Služby) 

Příloha č. 4 

Výše přiměřeného zisku, Podílu a Souhrnu úplat za Jádrové Služby 

1. Výše přiměřeného zisku 

1.1 Přiměřený zisk Poskytovatele hrazený Objednatelem bude stanoven dle Podílu 

Objednatele na Celkové výši přiměřeného zisku Poskytovatele za daný ka lendářní rok. 
Celková výše přiměřeného zisku Poskytovatele bude určena jako procento ze Souhrnu 
úplat za Jádrové Služby a souhrnu Cen za Fakultativní Služby účtovaných všem 

Objednatelům pro daný ka lendářní rok, a to dle níže uvedeného klíče. V případě, že 
budou Jádrové nebo Fakultativní Služby poskytovány pouze po část ka lendářního 

roku, jsou pro výpočet přiměřeného zisku Poskytovatele rozhodné Souhrn úplat za 
Jádrové Služby a souhrn Cen za t yto Služby přepočtené na celý jeden rok. 

Součet Souhrnu úplat za Jádrové Služby a souhrnu Celková výše přiměřeného zisku 
Ceny za Fakultativní Služby účtovaných všem Poskytovatele 
Objednatelům 

do 25.000.000 Kč bez DPH 1,7% 

25.000.000 - 29.999.999 Kč bez DPH 1,5% 

30.000.000 - 39.999.999 Kč bez DPH 1,4 % 

40.000.000 - 50.000.000 Kč bez DPH 1,25% 

nad 50.000.000 Kč bez DPH 1,0% 

2. Výše Podílu 

2.1 Smluvní strany se dohod ly, že pro období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021 jsou Podíly 
Stávajících Objednate l ů následující: 

a) Podíl Objednatele: 75 %; 

b) Podíl IDSK: 25 %; 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že pro období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 jsou Podíly 
Stávajících Objednate l ů následující: 

a) Podíl Objednatele: 70 %; 

b) Podíl IDSK: 20 %; 

c) Podíl KORID: 10 %. 

2.3 S ohledem na dohodu Smluvních stran dle odst. 2.1 a 2.2 této Přílohy č. 4 Smlouvy výše 
bude mezi Smluvními stranami provedeno vyúčtování reálných nák ladů dle odst . 8.3 
Smlouvy zoh ledňujíc í Podíly Stávajících Objednatelů, a to vždy po ukončení 

inkriminovaného období, tj.: 

a) za období od 1. 1. 2020 do 31. 12.2020 v řádném termínu dle odst. 8.3 

Smlouvy (15. 1. 2021), 

b) za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 v termínu do 15. 7. 2021 za zachování 
obecných pravidel odst. 8.3 Smlouvy, 
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c) za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 v řádném termínu d le odst. 8 .3 

Smlouvy (15. 1. 2022). 

2.4 Výše Podílů Objednatele a dalších Objednatelů Služeb na Souhrnu úplat za Jádrové 

Služby budou stanoveny na zasedání Řídícího výboru postupem dle č l. 9 Smlouvy. 

Neoznámí-li novou dohodu Objednatel Poskytovateli nejpozděj i ke dni 31.12. 

předcházejícího kalendářního roku, bude Poskytovatel vycházet z Podílů stanovených 

právě v předcházejícím ka lendářním roce. 

2.5 V případě, že by v průběhu roku došlo k významné změně dopravních výkonů 

poskytovaných na základě objednávky Objednatele a/ nebo dalších Objednate l ů 

Služeb, Objednatel a další Objednatelé Služeb mohou postupem dle čl. 9 Smlouvy 

sjednat změnu výše Podílů na zasedání Řídícího výboru, a to počínaje kalendá řním 
čtvrt letím následujícím po kalendářním čtvrtletí, kdy k významné změně dopravních 

výkonů došlo. Tato změna bude implementována dodatkem k této Smlouvě a 

dodatkem ke smlouvě s obdobným předmětem p lnění uzavřené mezi 

Poskytovatelem a dalšími Objednateli Služeb. Nepřesáhne-li změna objednávaných 

výkonů 1 % u Objednatele a 1 % u každého z da lších Objednate l ů Služeb v přepočtu 

ročního objemu, nebude změna objednávek považována za významnou a Podíly 

nebudou z tohoto důvodu měněny, pokud se Objednatel a další Objednatelé Služeb 

nedohodnou jinak. 

3. Výše Souhrnu úplat za Jádrové služby 

Souhrn úplat za Jádrové Služby nepřesáhne částku ve výši 50.000.000,- Kč bez DPH. Tento lim it 

platí souhrnně pro všechny Objednatele Služeb. V případě dohody smluvních stran je možné 

tento limit změnit, avšak pouze za předpokladu, že smluvní strany zároveň zajistí navazující 

opatření: a) ve smyslu a lokace potřebných finančních prostředků v rámci svých rozpočtů, a b) 

ve smyslu schválení předmětné dohody k tomu přís lušným orgánem dle platné legislativy či 

interních pravidel smluvních stran. 
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Příloha č. 2 

Nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy - Seznam oprávněných osob 

Za Poskytovatele: 

ve věcech obchodních: 

-
-
-

ve věcech technických: 

-
Za Objednatele: 

ve věcech obchodních: 

-
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