
DODATEK C. I
K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE Č. O BJ/O I C/40/04/00 2 54/20 2 2 NA 

ZAJÍŠ IĚNÍ SLUŽ LBŮ UZAV ŘENÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ 
DOHODY Č . INO/40/05/003662/2022

Hlavní město Praha
se sídlem Mafiánské nam 2. Piaha 1. PSC 110 01
zastoupené Mgr. Jiiitn Karolym, ředitelem odboru inlormatických činností MHMP 
IČ 00064581
DIČ CZ00064581_____________________________________
Bankovní spojeni*
(dále jen ..Objednatel ')

a

Com-Sys TR.ADF. spol. s.r.o.
se sídlem. Jagellonská 2427.;|0. Vinohrad), Praha 3. PSČ. 130 00 

zastoupená Mgr Kateřinou Gřcškovou. jednatelkou 
IČ 161 88 781 
DIČ C Z16I 88 781 

Bankovní spojeni*
(dále jen „Pus kytu válel")

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen ..Smluvní strany")

dnešního dne uzavřely v souladu sel. Ií) Dílci objednávky é. OBJ/OlC/40/04/00254/2022 na zajištěni 
služeb /e dne 26 X 2022 tento Dodatek č I (dále ivn ..Dodatek č. 1**)

I. ÚVODNÍ USTANOVENI

Smím ni strom spolu dno 2<> X 2022 uzavřeh Dílci obicdnavku c 
O R J .'O I C/40.'04/ť! () 2 M/2022 na zajištěni slu/eb uzavřeně na základě Smlouvy na zajištěni 
rozvoje programového wbaveni agomU správy dopravních přestupku v prostředí HMPc 
INO/40/()5/n()?662/2n22 ze dne ?o 5 2022 (dále jen ..Dílčí objednávka”).jejíž předmět 
ic definován v Příloze ě I Dílci objednávkv.

Smluvní ^tram $e domluvili na posunu terminu Jmplcmcmucc a dalších shižch" 
dcfinovamch \ Pňlozeč 2 Dilči objednáv kv
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1.3. Zvýše uvedených důvodů Smluvní strany pomoci tohoto Dodatku č. 1 uzavřeného 
\ souladu s čl. 10 Dilči smlouvy upravuji terminy ukončeni Implementace a dalšich služeb 
uvedené v Příloze č. 2 Dilči objednávky.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly, že část Přílohy č. 2 Dilči objednávky s názvem Jmp/cmeníoce 
a další služby" se mši a nahrazuje se níže uvedeným novým znčnim:
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2.2. Ostatní ustanovení Dilči smlouvy a jejich příloh zůstávají tímto Dodatkem č. I nedotčena.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek č. I nabývá platnosti dnem připojeni platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících duvčru pro elektronické 
transakce, ve znční pozdéjSich předpisu, do tohoto Dodatku č. I Smluvními stranami. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle $ 5 odst. 1 zák. 
340/2015 Sb. Smluvní strany výslovné sjednávají, že uveřejněni tohoto Dodatku č. 1 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) zajisti 
Objednatel.
Smluvní strany výslovné souhlasí s tim. aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o Smluvních stranách, číselné označeni tohoto Dodatku č. 1. datum jeho podpisu a 
text tohoto Dodatku č. 1.
Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. I nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svoleni k jejich užiti 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalšich podminek.

3.2.

3.3.

3.4.



Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily 
své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
 

V Praze dne dle data el. podpisu  V Praze dne dle data el. podpisu 

 

Objednatel: Poskytovatel: 

  
 

 

  

 

Mgr. Jiří Károly Mgr. Kateřina Gřešková 

ředitel odboru OIC MHMP jednatelka 
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