
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištěná služby dobíjení bezkontaktních čipových 
karet vydaných v systému Plzeňská karta prostřednictvím sítě bankomatů na 

území statutárního města Plzeň a na území Plzeňského kraje 
č.160/2012/PMDP

Česká spořitelna, a.s.
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00,
IČO: 45244782, DIČ: CZ 45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 
(dále jen „ČS“)

a

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Plzeň - Východní Předměstí, Denisovo nábřeží 920/12, PSČ 301 00
IČO: 25220683, DIČ: CZ 25220683
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Kraiskvm soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710
zastoupené
(dále jen „PMDP“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služby dobíjení bezkontaktních čipových 
karet vydaných v systému Plzeňská karta prostřednictvím sítě bankomatů na území

statutárního města Plzeň a na území Plzeňského kraje č. 160/2012/PMDP (dále je „Smlouva“) 
ze dne 11.4. 2012 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Článek lil. bod 2 písm. c) se ruší a nahrazuje se novým v tomto znění:
c) Nejpozději do 15. 9. 2014 PMDP zprovozní aplikaci FareOn upravenou pro plnou

funkčnost s kartami se standardem v testovacím prostředí
aby ČS mohla nejpozději do 15. 11. 2014 v rámci I. a II. etapy

provozované Bankomaty připravit pro dobíjení PK vydaných na standardu 
Dále za účelem SDlnění tohoto bodu PMDP

2. Článek III. bod 4 se ruší a nahrazuje se novým v tomto znění:
4. Smluvní strany se dohodly, že termíny uvedené včl. III. bodu 2 písm. c) jsou 
předpokladem pro nasazení plně funkční aplikace na Bankomatech pro akceptaci
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karty v termínu do 15. 11. 2014. Pokud termíny a součinnost ze
strany PMDP nebudou dodrženy, bere PMDP na vědomí, že provozované 
Bankomaty bude ČS schopna připravit pro akceptaci karty až
poté, co se obě strany dohodnou na novém termínu. Pokud ČS vzniknou 
v souvislosti s posunem těchto termínů vícenáklady, ČS a PMDP vstoupí 
v jednání, jehož účelem bude dohoda o výši, způsobu a rozdělení těchto 
vícenákladů mezi ČS a PMDP.

3. V článku III. se doplňuje nový bod 10, který zní:
10. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv modifikace čipu registrovaného v systému 
PK musí min. 30 kalendářních dnů před vydáváním držitelům ČS otestovat a 
odsouhlasit, že splňují podmínky podle této Smlouvy. ČS si vyhrazuje právo odmítnutí 
PK v případě, že by ji nebylo možné používat v souladu s podmínkami této Smlouvy 
nebo by její použití na straně ČS přineslo náklady nad rámec touto Smlouvou 
dohodnuté, ledaže si s PMDP písemně, formou dodatku k této Smlouvě dohodne jinak.

II.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

V Praze dne....................
/

V Plzni dne 1 -09- 20U
)
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