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Dodatek č< 1 k Dohodě o plnění povinností z koncesní smlouvy

Statutární město České Budějovice
IČO 00244732
se sídlem nám. Přemysla Otáikara II, 1/1, 370 92 České Budějovice 
zastoupené Ing. Eduardem Nejdlem, pověřeným řízením odboru SVS 
dále jen „město"

a

ČEVAK a.s.
IČO 60849657
se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. B, vl. 657 
zastoupená Ing. Petrem Zikešem, ředitelem interních služeb 
dále jen „ČEVAK"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k dohodě o plnění povinností z koncesní 
smlouvy:

I.
1. Smluvní strany spolu dne 18.12.2018 uzavřely dohodu o plnění povinností z koncesní smlouvy 

(„dohoda"), jejíž trvání bylo omezeno do 30.6,2019,
2. Smluvní strany se dohodly, že trvání dohody se prodlužuje o tří měsíce počínaje 1,7.2019 a konče 

30.9.2019.
3. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na tento dodatek je město povinno uhradit ČEVAKu částku ve 

výši 98 500 Kč (slovy: devadesát osm tisíc pět set korun českých) jako částku za správu pojištění za 
období podle tohoto dodatku, a to na základě faktury vystavené ČEVAKem.

4. Ostatní ujednání dohody nedotčené tímto dodatkem se nemění.

II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jejím obsahem, což potvrzují svými podpisy.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném 

znění, podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí 
město způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že město je 
oprávněno bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto dodatku včetně všech příloh 
v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, 
jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou 
dále na vědomí, že město je povinno tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo 
poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely 
uveřejňováních poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou 
část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. 
Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž 
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
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