
Dodatek č. 1 Služební smlouvy ze dne 1.7.2013
uzavřené dle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

a

dohoda o ukončení smlouvy o zajištění služby placení parkovného 
prostřednictvím SMS ze dne 9.3.2018

I. Smluvní strany:

Statutární město Pardubice
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice 
zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
IČO: 00274046 
DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, č.ú. 19-326561/0100 
(dále jen „obsluhovaný" či „město")

a

Dopravní podnik města Pardubic a.s.
se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 532 21 Pardubice 
IČO: 63217066 
DIČ: CZ63217066
zastoupená Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, č.ú. 19-2372930267/0100 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové.pod sp. zn. 1241 
(dále jen „služebník" či „dopravní podnik")

II. Úvodní ustanovení

1. Dne 1.7.2013 uzavřely smluvní strany mezi sebou Služební smlouvu, na základě níž služebník přijal 
závazek zajišťovat pro obsluhovaného za úplatu činnosti v rámci systému placeného stání 
silničních motorových vozidel na místních komunikacích dle příslušného nařízení statutárního 
města Pardubice. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou (dále jen „Služební smlouva").

2. Dne 9.3.2018 uzavřely smluvní strany mezi sebou Smlouvu o zajištění služby placení parkovného 
prostřednictvím SMS, na základě níž dopravní podnik přijal závazek zajistit pro město za úplatu 
poskytování služby placení parkovného prostřednictvím SMS třetí osobou ve prospěch města tak, 
aby městu vznikl vůči tomuto poskytovateli služby přímý nárok na odvedení tržeb z parkovného. 
Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, přičemž Dodatkem č. 1 ze dne 31.1.2019 byla 
prodloužena její účinnost do 31.1.2020 (dále jen „Smlouva o zajištění služby").

3. Smluvní strany se dohodly, že pro závazek zajištění služby placení parkovného prostřednictvím 
SMS dle Smlouvy o zajištění služby, jakož i pro veškeré další činnosti související se systémem 
placeného stání na místních komunikacích specifikované níže, které budou prováděny



služebníkem pro obsluhovaného, budou platit stejné smluvní podmínky. Z tohoto důvodu se 
smluvní strany rozhodly uzavřít mezi sebou tento Dodatek č. 1 Služební smlouvy (dále jen 
„dodatek").

II!. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách Služební smlouvy:

a) čl. III. odst. 1 Služební smlouvy (Rozsah a doba plnění) se nahrazuje tímto zněním:
„1. Služebník se zavazuje pro obsluhovaného provádět následující služby související se 

systémem placeného stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve 
smyslu příslušného nařízení statutárního města Pardubic (dále také jen „systém placeného 
stání"):
a) zajištění provozuschopnosti parkovacích automatů provozovaných obsluhovaným 

v rámci systému placeného stání - údržba a servis parkovacích automatů,
b) zajištění činností spojených s výběrem tržeb dosažených prostřednictvím parkovacích 

automatů,
c) zajištění platebních služeb pro možnost úhrady parkovného prostřednictvím bankovní 

platební karty
d) zajištění služby placení parkovného prostřednictvím SMS,
e) zajištění služby placení parkovného prostřednictvím aplikací pro chytré telefony,
f) zajištění správy agendy parkovacích karet vydávaných oprávněným fyzickým či 

právnickým osobám v rámci systému placeného stání.
Konkrétní rozsah těchto služeb je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy.
Výčet provozovaných parkovacích automatů, na které se tato smlouva vztahuje, je uveden 
v příloze č. 2 této smlouvy."

b) do čl. III. Služební smlouvy se vkládají nové odst. 5, 6 a 7 tohoto znění:

5. Platební služby pro možnost úhrady parkovného prostřednictvím bankovní platební karty 
sjedná služebník vlastním jménem na svůj účet ve prospěch obsluhovaného, tedy tak, aby 
obsluhovanému vzniknul přímý nárok na připsání peněžních prostředků utržených platbou 
bankovní platební kartou na účet obsluhovaného č. 19-326561/0100.

6. Služba placení parkovného prostřednictvím SMS a prostřednictvím aplikací pro chytré 
mobilní telefony bude služebníkem zajištěna za splnění následujících podmínek:
• Služebník sjedná poskytování těchto služeb třetí osobou vlastním jménem na svůj účet.
• Poskytování platebních služeb bude sjednáno ve prospěch obsluhovaného tak, aby 

obsluhovanému vznikl vůči třetí osobě (poskytovateli služby) přímý nárok na odvedení 
tržeb z parkovného.

• Tržba za kalendářní měsíc bude poskytovatelem služby odváděna na účet 
obsluhovaného č. 19-326561/0100, a to vždy do 30 dnů od skončení příslušného 
měsíce,

• Ze strany obsluhovaného, resp. Městské policie Pardubice, bude umožněna účinná 
kontrola dodržování povinností zaplatit za stání na místní komunikaci poplatek dle 
příslušného nařízení města. Za tím účelem bude konečný poskytovatel povinen



umožnit městu a Městské policii Pardubice přístup do databáze plateb parkovného ve 
vztahu k registrační značce vozidla, na něž je poplatek placen, a době, za kterou je 
poplatek zaplacen,

• Služba placení parkovného prostřednictvím aplikací pro chytré telefony bude sjednána 
s nejméně dvěma poskytovateli těchto služeb tak, aby řidiči měli možnost vybrat si pro 
platbu nejméně ze dvou parkovacích aplikací.

7. Služebník poskytne obsluhovanému vždy do každého 5. dne v měsíci údaje o tržbách dle 
odst. 5 a 6 za předcházející měsíc. Obsluhovaný na základě těchto údajů vystaví vždy do 
každého 10. dne v měsíci účetní doklad, kterým vyúčtuje tržby konečnému poskytovateli 
služby."

c) v čl. III. Služební smlouvy se dosavadní odst. 5 až 7 nově označují jako 8 až 10.

d) v čl. IV. Služební smlouvy (Úplata a platební podmínky) se odst. 1 a 2 nahrazují tímto novým 
zněním:
„1. Služebníkovi přísluší za zajištění služeb dle čí. III. této smlouvy, poskytovaných v rozsahu 

její přílohy č. 1, právo na úplatu. Úplata je smluvními stranami dohodnuta ve výši 25 % 
z tržeb dosažených v rámci systému placeného stání, tedy ze součtu tržeb dosažených 
prostřednictvím hotovostních plateb v parkovacích automatech, prostřednictvím 
bankovních platebních karet, prostřednictvím SMS a prostřednictvím mobilních aplikací 
zajištěných služebníkem.

2. Služebník si úplatu za kalendářní měsíc stanoví samostatně na základě tržeb, které jsou 
základem pro stanovení úplaty. Vypočtenou úplatu vyúčtuje obsluhovanému fakturou 
s náležitostmi daňového dokladu. Nárok na fakturaci úplaty vzniká v případě úplaty 
vypočítané na základě tržeb dosažených prostřednictvím parkovacích automatů a 
bankovních platebních karet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce, v případě 
úplaty vypočítané na základě tržeb dosažených prostřednictvím SMS a aplikací pro 
chytré telefonynejdříve následujícího dne po připsání tržeb na účet města. Úplata je 
splatná v termínu stanoveném služebníkem ve faktuře/'

e) Příloha č. 1 Služební smlouvy se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto 
dodatku.

IV. Dohoda o ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku zaniká smluvní vztah 
založený Smlouvou o zajištění služby ze dne 9.3.2018, ve znění dodatku zo dne 31.1.2019.

2. Smluvní strany se dohodly, že ke dni zániku Smlouvy o zajištění služby nemají vůči sobě smluvní 
strany žádné pohledávky či závazky v souvislosti s uvedeným smluvním vztahem, s výjimkou:
a) povinnosti dopravního podniku poskytnout městu do 5. dne v měsíci údaje o tržbách 

parkovného prostřednictvím SMS za předcházející měsíc, na základě kterých město do 10. 
dne v daném měsíci vystaví účetní doklad, kterým vyúčtuje tržby konečnému poskytovateli 
služby,



b) povinnosti města uhradit dopravnímu podniku za zajištění služby placení parkovného 
prostřednictvím SMS za předchozí měsíc odměnu v souladu s postupem sjednaným ve 
Smlouvě o zajištění služby.

1. Ostatní ustanovení Služební smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny a nadále 
účinná.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání smluvními stranami a účinnosti dnem 1. 
12. 2019, ne však dříve, než dojde k uveřejnění Služební smlouvy včetně tohoto dodatku v 
registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění.

3. Smluvní strany se dohodly, že obsluhovaný bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle 
Služební smlouvu vč. tohoto dodatku k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění 
těchto dokumentů obsluhovaný bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj služebníka uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Služební smlouva včetně tohoto dodatku 
zveřejněna ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem tento dodatek zrušen od 
počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Služební smlouvy, ani tohoto dodatku nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).

6. Smluvní strany se dohodly, že smluvní dokumenty budou uveřejněny bez podpisů.

7. Tento dodatek je uzavřen ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom.

8. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, 
že byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
podpisy.

V Pardubicích dne:

V. Závěrečná ustanovení

uveřejnění.

Ing. Martin Charvát 
primátor

statutárního města Pardubice

Ing. Tomáš Pelikán 
místopředseda představenstva 

Dopravního podniku města Pardubic a.s.



Příloha č. 1 dodatku:

Příloha č. 1 Služební smlouvy

Údržba parkovacích automatů
• monitoring stavu parkovacích automatů
• výměna, doplňování a nákup kotoučů
• výměna a nákup provozních akumulátorů
• údržba a čistění jednotlivých komponent (tiskárny, vstupní komory, mincovníky,...)
• evidence údržby a ser višních zásahů

Servis parkovacích automatů
• servisní pohotovost Po -  Ne, prověření a odstranění závad v nejbíižším možném časovém 

horizontu
• drobné opravy
• zajištění oprav většího charakteru způsobených provozem a standardním opotřebením 

prostřednictvím servisních společností (Europeum, City Parking Group), včetně úhrady 
veškerých nákladů

• asistence u oprav, na něž se nevztahuje tato smlouva, pokud jsou prováděny třetí osobou
• asistence a kontrola u změn plynoucích z rozhodnutí obsluhovaného (osazení nových 

parkovacích automatů, přeprogramování související se změnou tarifu apod.)
• na žádost dočasná demontáž a montáž parkovacích automatů související s místními úpravami 

(rekonstrukce ulic apod.)

Tržby
* osobní výběr, administrativní zpracování a odvoz do banky tržeb za hotovostní platby 

parkovného realizované u příslušného parkovacího automatu,
• bezhotovostní výběr parkovného formou sjednání platebních služeb pro úhradu parkovného 

prostřednictvím bankovních karet, služby pro úhradu parkovného prostřednictvím SMS a služeb 
pro úhradu parkovného prostřednictvím aplikací pro chytré telefony

Parkovací karty

• správa, evidence a související administrativní činnost
• prodej a výdej parkovacích karet jak ve fyzické, tak elektronické podobě
• zajištění nezbytného SW vybavení pro prodej a výdej parkovacích karet


