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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě č. 000516 00 16 o zápůjčce odbavovacího zařízení 

uzavřená na základě ustanovení § 2390 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, uzavřené dne 29.7.2016 

 
 

mezi 
 

 

 

Bankovní informační technologie, s.r.o. 
Se sídlem: Radlická 333/150, 150 00 Praha 5, IČO: 63987686, DIČ: CZ63987686, č. účtu: 101309058/0300 vedeného u ČSOB 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38505 

 
 

 zastoupená na základě příkazní smlouvy a plné moci ze dne 1. 7. 2002 společností  
 
 

Československá obchodní banka, a. s. 

Se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, DIČ: CZ699000761 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 

 

 
zastoupená:  manažerem útvaru Akceptace karet, 
  , pracovníkem obchodní podpory akceptace karet 
 
 
 

na straně jedné (dále jen „zapůjčitel“ nebo "BANIT")  
 

 
 

a 
 

 
 

na straně druhé (dále jen „vydlužitel“ nebo "obchodník") 
 
 
 
 

uzavírají dodatek č. 2 k smlouvě 000516 00 16 k výše uvedené smlouvě zápůjčce odbavovacího 
zařízení ze dne 29.7.2016 

 
 

 
Předmět dodatku 

 
 

1. Ustanovení čl. 5 bod 1 smlouvy ve znění: 

tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se 
na dobu určitou po dobu pilotního projektu, nejdéle do 30.6.2017. 

se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se 
na dobu určitou po dobu pilotního projektu, nejdéle do 31.12.2018. 

speciál 
Servisní 

organizace: 

 

Typ servisu: 

 

Zpracoval: 

 

Obchodní firma (název/jméno 
a příjmení): Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 

Sídlo/místo podnikání 
(vč. PSČ): Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

 

IČO / DIČ: 00005886/CZ00005886, plátce DPH 
 

Zapsaný/á v OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 
 

Zastoupená:    - jméno: Mgr. Martinem Gillarem, JUDr. Janem Blechou 
 

 - funkce: předsedou představenstva, místopředsedou představenstva 
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2. Ustanovení čl.V bod 2 ve znění:  
 
tuto smlouvu lze ukončit dohodou. 
 
se ruší a nahrazuje:  

     Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.  
Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet od prvého dne následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena druhé straně. 

 
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy č. 000516 00 16 

4. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl 
uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně 
podepisují. 

6. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
jeden obdrží zapůjčitel a jeden vydlužitel. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 včetně smlouvy budou zveřejněny 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v tomto dodatku i ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 
504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez 
jakýchkoli dalších podmínek. Zapůjčitel dále bere na vědomí, že vydlužitel je povinen na žádost 
třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě 
(včetně případných příloh, změn a dodatků) budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o 
ně požádají. 

8. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma Smluvními 
stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 

 
 
 
V Praze dne: ……………………….….. V Praze dne: ………………………… 
 
 
  
 
 
 
............................................................ ................................... 
Mgr. Martin Gillar 
předseda představenstva  manažer útvaru Akceptace karet 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, Bankovní informační technologie, s.r.o. 
akciová společnost         
 
        
 
 
 
...........................................................        ………………………………………….. 
JUDr. Jan Blecha         
místopředseda představenstva  pracovník obch. podpory akcept. karet  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  Bankovní informační technologie, s.r.o. 
akciová společnost 
 
 

 


