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DODATEK č. 1  SMLOUVY O SPOLUPRÁCI číslo 530/2021 
 

o spolupráci při odborné správě, údržbě, opravách a provozním servisu parkovacích 

automatů, včetně vyřizování reklamací, výběru a odvodu tržeb spojených s jejich 

provozem na celém území města Cheb 
 

 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

město Cheb 

Adresa  : náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

IČO  : 00253979 

DIČ  : CZ 253979 

Bank. Spojení :  KB Cheb, č. účtu: 8813120217/0100 

Zastoupen : Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou 

(dále jen „město“) 

 

a 

 

CHETES s.r.o. 

Adresa    : Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb 

IČO    : 25208845 

DIČ    : CZ 25208845 

Bank. Spojení   : KB Cheb, č. účtu: 8811090237/0100 

Jednající   : Ing. Vlastimilem Raizerem, jednatelem 

(dále jen „společnost“) 

 

město a společnost dále také jako „smluvní strany“. 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

         

Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2021 smlouvu o spolupráci pro odbornou správu, údržbu, 

opravy a provozní servis parkovacích automatů, včetně vyřizování reklamací, výběr a odvod 

tržeb spojených s jejich provozem na celém území města Cheb č. 531/2021 a z důvodu nutnosti 

aktualizace smlouvy se vzájemně dohodly, na uzavření dodatku ke smlouvě, v souladu se zněním 

článku 9.  odst. 9.3. smlouvy.  

 

 

Článek II 

Předmět dodatku 

 

Původní znění ustanovení písm. e) odst. 1.2. článku 1 . Předmět smlouvy se zrušuje a nahrazuje 

se novým textem, který zní: 

e) výběr a odvod tržby z parkovacích automatů na účet města č. 8813120217/0100 vedený 

u Komerční banky v Chebu bude prováděn po dosažení provozního limitu. Odvod tržby na účet 

města provede společnost nejpozději následující den po výběru tržby z parkovacího automatu. 

Společnost nese veškerá rizika vyplývající z manipulací s finanční hotovostí. 
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Článek III 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Dodatek nabývá účinnosti dnem po uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Město se zavazuje realizovat 

zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.  

 

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti nezměněna.. 

 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží dva 

stejnopisy. Každé vyhotovení má právní sílu originálu. 

 

4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a potvrzují, že si tento dodatek č. 1 

přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je sepsán na základě pravdivých údajů a z jejich 

svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni a ani jinak jednostranně, což stvrzují podpisy svých 

statutárních zástupců. 

  

 

 

V Chebu dne       V Chebu dne 

 

 

 

 

__________________________        _____________________________ 

          město Cheb                                                          CHETES s.r.o. 

Mgr. Antonín Jalovec, starosta                                                          Ing. Vlastimil Raizer, jednatel    

           


