
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o parkování 

ze dne 15. 11. 2017 { dále jen „smlouva") 

Číslo smlouvy poskytovatele Číslo smlouvy uživatele 

2017-13 77/720/2017 

uzavřené ve smyslu ustanovení§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 

Poskytovatel: Uživatel: 

PARKHAUS a.s. Česká republika - Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Se sídlem: Cechova 1622, 370 01 české Se sídlem: Jankovcova 1518/2, 170 04 
Budějovice Praha 7 

Jednající: Ing. Jaroslav David Jednající: Ing. Pavel Kantor 

Funkce: Předseda představenstva Funkce: ředitel územního odboru 
České Budějovice 

Adresa F. A. Gerstnera 52, 370 01 Adresa Dr. Stejskala 111/6, 370 01 
objektu: České Budějovice pracoviště: české Budějovice 

Kontaktní Jaroslava Plosová Kontaktní Ing. Pavel Kantor 
osoby: osoby: 
Tel.: + 420 735 161 700 Tel: 233 045 726, 720 043 515 
E-mail: info@.cbparkhaus.cz E-mail: pa vel. kantor@n ku. cz 
Datová qpvfkib Datová s3caayq schránka schránka 
IČ: 28070682 IČ: 49370227 
DIC: CZ28070682 DIČ: není plátce DPH 
Zapsaná vedeném krajským soudem 
vOR: v českých Budějovicích, pod 

spisovou značkou B 1620 
Bank. UniCredit Bank Czech Bank .spojení: česká národní banka 
spojení: Republic and Slovakia. a.s. 30027-001/071 O 

2109819422/2700 



Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna v údajích o uživateli (doplněn identifikátor datové
schránky) a o poskytovateli uživateli (doplněn identifikátor datové schránky),
prodloužení doby užívání parkovacích míst, navýšení úhrady za parkování a
doručování faktur

2. Identifikátor datové schránky poskytovatele je qpvfkib
3. Identifikátor datové schránky uživatele je s3caayq.
4. Doba užívání parkovacích míst se v souladu s článkem I. odst. 1 smlouvy tímto

dodatkem prodlužuje do 31. 12. 2019.
5. Uživatel se zavazuje za Parkování zaplatit poskytovateli úhradu za užívání ve výši

3 000 Kč bez DPH za jedno parkovací místo za měsíc. K dohodnuté ceně pro rok
2019 bude připočteno DPH dle platných daňových předpisů.

6. Úhrada za Parkování bude hrazena měsíčně předem na základě daňových dokladů
(faktur) vystavených poskytovatelem a doručených do datové schránky uživatele,
a to ve prospěch bankovního účtu poskytovatele číslo: 2109819422/2700. Doba
splatnosti faktur je 14 dnů ode dne doručení faktury uživateli. Fakturovaná částka se
považuje za uhrazenou okamžikem odepsání z účtu uživatele ve prospěch účtu
poskytovatele.

Článek li. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva

obdrží uživatel a jeden poskytovatel.
3. Smluvní strany stvrzují svým podpisem, že si tento dodatek přečetly a s jejím obsahem

souhlasí.
4. Podpisem tohoto dodatku stvrzují obě strany, že dodatek sjednaly svobodně, vážně a

nikoliv v tísni, ne za zvlášť nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze stran.
5. Poskytovatel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku, smlouvy

a všech jejích příloh na internetových stránkách uživatele.

V českých Budějovicích dne Í(. I\. . L.O·\.g

Parkhaus, a.s. 
Ing. Jaroslav David 
předseda představenstva 

V Českých Budějovicích dne 4. ·10· 2o {9

ČR - Nejvyšší kontrolní úřad 
Ing. Pavel Kantor 
ředitel územního odboru 
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