
Dodatek č. 1 

ke smlouvě o zajištění služby placení parkovného prostřednictvím 

SMS 

 

Smluvní strany: 

Statutární město Pardubice 

se sídlem Pernštýnské náměstí  1,  530 21 Pardubice 

zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

IČO: 00274046 

DIČ: CZ00274046 

bankovní spojení: KB Pardubice, č.ú. 

(dále jen „město“) 

a 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

se sídlem Teplého 2141, 532 21 Pardubice 

IČO: 63217066 

DIČ: CZ63217066 

zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 

bankovní spojení: KB Pardubice, č.ú.  

zapsaný v obchodním rejstříku vedením Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1241 

(dále jen „dopravní podnik“) 

 

I) Změna závazku 

Shora označené smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy o zajištění služby placení 

parkovného prostřednictvím SMS ze dne 9. 3. 2018 tak, že délka trvání závazku sjednaná v čl. IV. 

smlouvy se prodlužuje o jeden rok do 31. 1. 2020.  

II) Závěrečná ujednání 

1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti 

nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

2) Smluvní strany se dohodly, že město bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle tento 

dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude 

uveřejněn bez podpisů. O uveřejnění dodatku město bezodkladně informuje druhou smluvní 



stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako 

kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

3) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

4) Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 

504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

5) Smluvní strany podpisem tohoto dodatku smlouvy stvrzují, že jeho obsah podrobně znají a 

souhlasí s ním.  

6) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.  

 

V Pardubicích ..............................                          

 

 

 

        ..........................................            ................................................ 

Ing. Martin Charvát        Ing. Tomáš Pelikán 

     primátor             místopředseda představenstva 

statutárního města Pardubice     Dopravního podniku města Pardubic a.s. 


