
Číslo smlouvy objednatele: 2019/SITMP/0248 

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb 

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 

se sídlem: Dominikánská 4, 301 00 Plzeň 

IČ: 663 627 17 

Jednající: Ing. Luděk Šantora, MBA ředitel 

Dále pro účely tohoto dodatku jako SITMP 

a 

Bc. Tomáš Liška 

se sídlem: Zahradní 448, Mirošov, 338 43 

IČ: 02704463 

Dále pro účely této smlouvy jako lektor 

SITMP a lektor dále též společně označováni jako smluvní strany, či účastníci dodatku 
smlouvy. 

1. PREAMBULE 

Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy konstatují, že mezí sebou uzavřely dne 2.1.2020 

smlouvu o poskytování služeb (vedenou u SITMP pod číslem 2019/SITMP/0248). Smluvní strany se tímto 

dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je dohoda smluvních stran o změně smlouvy níže uvedeným 

způsobem: 

2.1. Změna článku 3 smlouvy odrážka první tak, že: 

Původní text článku 3 odrážka první smlouvy, ve znění: 

o Za lektorskou činnost v zájmových kurzech dle bodu 1.1.1 ve výši 270,- Kč 

(slovy: dvěstěsedmdesát korun českých), za každou hodinu tj. za 60 minut 

vyučování či činností. 

se ruší a nahrazuje se níže uvedeným textem 

o Za lektorskou činnost v zájmových kurzech dle bodu 1.1.1 ve výši 300,- Kč 

(slovy: dvěstěsedmdesát korun českých), za každou hodinu tj. za 60 minut 

vyučování čí činnosti. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv, které zajistí SITMP. Je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností 

originálu, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran. 

3.2. Tento dodatek odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran. 

3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny. 

3.4. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle 

jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísni, za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují. 

 

V Plzni dne 14.9.2020 

Bc. Tomáš Liška 

Ing. Luděk Šantora, MBA 


