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Magistrát hl. m. Prahy 
Mariánské náměstí 2 
110 01 Praha 1 
posta@cityofprague.cz                                                                               V Praze dne 10. 6. 2010 
 
Věc:  žádost o poskytnutí informace podle zákon č.106/1999 Sb.   

 
Vážení, 
na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, si dovolujeme požádat Vás: 

1) o poskytnutí informací o plnění harmonogramu Smlouvy o dílo č. DIL/40/05/001120/2006 
(dále jen „SoD“) obsahující: 
(i) Datum předání Specifikace řešení Servisního Kartového Centra (dále jen „SKC“) 

Objednateli, dále kopii předávacího protokolu o předání Specifikace řešení SKC a 
v případě, že byly uplatněny ze strany Objednatele dotazy a připomínky, také kopii 
akceptačního protokolu. (vše dle Přílohy 8 SoD, Fáze 1., str. 55)  

(ii) Datum předání Návrhu řešení Kartových Aplikací Objednateli, dále kopii předávacího 
protokolu o předání Návrhu řešení Kartových Aplikací a v případě, že byly uplatněny ze 
strany Objednatele dotazy a připomínky, tak také kopii akceptačního protokolu. (vše dle 
Přílohy 8 SoD, Fáze 2., str. 55,56) 

(iii) Kopii předávacího protokolu o předání hardware a software pro Řešení SKC. (dle přílohy 
8 SoD, Fáze 3, odst. 3, str. 56).  

(iv) Datum předání nainstalovaného informačního systému pro SKC Objednateli k testování 
(dle Přílohy 8 SoD, fáze 3, odst. 4, str. 56). Dále kopii předávacího protokolu o předání 
nainstalovaného informačního systému pro  SKC (Dle Přílohy 8 SoD, Fáze 3, odst. 5, str. 
56) 

(v) Kopii akceptačního protokolu, pokud Objednatel vznesl připomínky zjištěné v průběhu 
testování informačního systému SKC (dle Přílohy 8 SoD, fáze 3, odst. 8, str. 56)  

(vi) Kopii akceptačního protokolu, pokud Objednatel vznesl písemné připomínky 
k výsledkům testovacího provozu informačního systému SKC (dle Přílohy 8 SoD, fáze 3, 
odst. 11, str. 57) 

(vii) Kopii závěrečného předávacího protokolu o implementaci systému včetně technických 
komponent pro řádný provoz SKC (dle Přílohy 8 SoD, fáze 3, odst. 12, str. 57) 

(viii) Kopii akceptačního protokolu o vznesení připomínek a uplatnění vad Objednatelem a 
zodpovězení připomínek a odstranění vad Zhotovitelem (dle Přílohy 8 Sod, fáze 4, odst. 
3, str. 57) včetně dat vznesených připomínek a dat jejich zodpovězení a dále dat 
uplatnění vad a dat jejich odstranění. 

(ix) Kopii protokolu o úspěšném ukončení zkušebního provozu (dle Přílohy 8 SoD, fáze 4, 
odst. 4, str. 57). 
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(x) Kopie předávacího protokolu o předání čipových karet (dle Přílohy 8 SoD, fáze 5, odst. 2, 
str. 58)  

 
2) o kopie všech smluvních dodatků ke SoD, které měli vliv na změnu termínů uvedených 
v Příloze 8 SoD. 
 
3) o poskytnutí informace o tom, zda má Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) formálně 
standardizovaný postup pro identifikaci a vymáhání škod způsobených Hlavnímu městu 
Praze. Pokud ano, jaký(é) odbor(y) či orgán(y) HMP je (jsou) odpovědný(é) za identifikaci 
škod a jejich vymáhání. 

Pakliže máte námi vyžádané informace k dispozici v elektronické podobě, zašlete nám je, 
prosím, na emailovou adresu: martin.kamenik@oziveni.cz. Jinak prosíme o jejich zaslání na 
adresu kanceláře Oživení, o. s., Pelléova 7, 160 00 Praha 6. 

 

Za poskytnutí informací předem děkujeme.  

 
S pozdravem 
 
Mgr. Martin Kameník 
e-mail: martin.kamenik@oziveni.cz 
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