
Dodatek číslo 1 
k 

SMLOUVĚ O ČINNOSTI IMPLEMENTAČNÍHO MANAŽERA PROJEKTU 

(dále jen „dodatek“) 

 

Smlouva uzavřena 

Dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“) 

a 
dále v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a 

účinném znění (dále jen „OZ“) 

mezi: 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
Sídlo: Ústí nad Labem, Revoluční 26, PSČ 40111 
Spisová značka: B 945 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
Zastoupená: 
IČO: 250 13 891 
 
DIČ: CZ 250 13 891 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“) 
 

a 

CARDSolution s.r.o. 
Sídlo: Olomouc, Blažejské náměstí 92/13, PSČ 77900. 
Spisová značka: C 45626 vedená u Krajského soudu v Ostravě. 
Zastoupená: Ing. Pavlína Velikovská, Ph.D., jednatelka společnosti 
IČO: 293 86 349 
DIČ: CZ 293 86 349 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
(dále jen „implementační manažer“) 

(„objednatel“ a „implementační manažer“ dále společně jako „smluvní strany“) 

  



I. Preambule 

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2018 SMLOUVU O ČINNOSTI IMPLEMENTAČNÍHO 

MANAŽERA PROJEKTU. 

2. Vzhledem k prodloužení doby implementace projektu „Modernizace elektronického 

odbavování cestujících v MHD Ústí nad Labem“ (dále jen „projekt“), kterou nebylo možné při 

uzavírání smlouvy předpokládat, se smluvní strany dohodly na navýšení maximálního rozsahu 

poskytování činností implementačního manažera. 

 

II. Předmět dodatku 

1. Odstavec Smlouvy III. Termín, místo plnění a rozsah plnění, bod 1. Maximální rozsah 

poskytování činností implementačního manažera je 150 hodin, má nově následující znění.  

 

III. Termín, místo plnění a rozsah plnění. 

1. Maximální rozsah poskytování činností implementačního manažera je 300 hodin. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti. 

3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv. 

4. Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, s platnosti originálu, a to v českém jazyce. Jedno 

vyhotovení obdrží objednatel a jedno implementační manažer. 

 

 

V Ústí nad Labem, dne ………………. V Olomouci, dne ………………. 

 

 

 

 

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

 Ing. Libor Turek, Ph.D. Ing. Pavlína Velikovská, Ph.D. 

 výkonný ředitel společnosti jednatelka společnosti 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. CARDSolution s.r.o. 

 


