
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování služeb 
placených prostřednictvím Premium SMS 

č. MPO-VS/KUP/OO1303/Sta
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., (dále jen ,,NOZ%4) mezi smluvními stranami:

GLOBDATA a.s. statutární město Olomouc
sídlo Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1 Staré Město Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČ: 01527525, DIČ: CZ01527525 IČ: 00299308, DIČ: CZ 00299308
zástupce: Ing. Jan Koloušek, předseda představenstva

Mgr. Martin Hausner, člen představenstva
zástupce: RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora

zapiš v OR: Městský soud v Praze, sp. zn. B 19012
dále jen „Dodavatel44 dále jen „Partner'4

ČI. 1 - Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně smlouvy.

ČI. 2 - Znění dodatku 

Tímto dodatkem se mění:
1. ČI. 2.2 a to na stávající znění: Dodavatel se zavazuje ke spuštění služby do ostrého provozu Premium SMS do 

30. 6. 2017. Dále se dodavatel zavazuje ke spuštění služby Premium SMS pro účely testovacího provozu do 
25.6. 2017.

2. ČI. 4.3 a to na stávající znění: Částku za Premium SMS platbu parkovného prodané za období od prvního dne 
v měsíci od 0:00 hod. do posledního dne v měsíci do 24:00 hod. vyúčtuje Partner Dodavateli účetním 
dokladem, který vystaví vždy do 5. kalendářního dne v měsíci za měsíc předcházející. Splatnost účetního 
dokladu bude 14 dnů od posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Pro účely fakturace bude používána 
cena Premium SMS pro koncového zákazníka. Údaje o počtu prodaných virtuálních parkovacích lístků 
prodaných přes Premium SMS bude Partner čerpat z elektronického informačního systému, který pro tyto 
účely povede Dodavatel, který zodpovídá za správnost údajů (více o systému v odstavci 6.3).

3. ČI. 6.3 a to na stávající znění: Na internetové adrese Partnera budou zobrazeny on-line statistiky přijatých SMS 
od Zákazníků, jimiž byly hrazeny Služby, které budou přístupné pouze Dodavateli a Partnerovi. Výstupy a 
statistiky na internetovém rozhraní budou umožňovat sledování výkonu SMS lístků, další funkce jako filtry dle 
definovaného období, dle telefonního čísla, nastavení tiskových seznamů jednotlivých částí rozhraní, aj. 
Systém bude navržen tak, že bude připravovat podklady pro rozúčtování mezi jednotlivé subjekty zapojené do 
systému Premium SMS. Bude nabízet rovněž exporty do MS Excel. Přihlašovací jméno a heslo obdrží Partner 
do jednoho dne od podpisu Smlouvy.

4. V příloze č. 1 Smlouvy o zprostředkování služeb placených prostřednictvím Premium SMS odst. 3.2 a to na 
stávající znění: Zajištění provozu, servisní a dohledové činnosti, veřejného hotline telefonu pro řešení 
reklamací plateb v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod.

5. V příloze č. 2 Smlouvy o zprostředkování služeb placených prostřednictvím Premium SMS odst. 2 a to na 
stávající znění: Přijatou SMS (objednávka platby) od koncového zákazníka bude systém Dodavatele předával 
do systému Partnera, který následně vrátí text odpovědní SMS, která bude v souladu s kodexem PRSMS 
vydaný APMS, spolu s označením shortcodu (cenové hladiny), ze kterého má být zákazníkovi SMS platba 
odeslána, a teprve podle výsledku Partner rozliší, zda byla požadovaná částka zákazníkovi naúčtována. Po 
obdržení doručenky systém Dodavatele tuto doručenku předá do systému Partnera. SMS o parkování 
zákazníkovi bude odesílat Dodavatel, generována bude na straně Partnera.
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ČI. 3 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotovení, z nichž 3 obdrží Partner a 1 vyhotovení Dodavatel. Tento 

dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany 
prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, 
prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Praze dne:

Za Dodavatele:

V Olomouci dne: n ^ n(l G

Jméno a příjmení: Mgr. Martin Hausner 
Funkce: Člen představenstva
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