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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o poskytování parkovacích služeb v PD DOMINI PARK č. 20000310 ze dne 03. 08. 2020, 

mezi: 

 
 

I.  
Smluvní strany 

 
Poskytovatel:  Brněnské komunikace a. s. 

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice 
IČO: 60733098 
DIČ: CZ60733098 
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
účet č.:   
zastoupený Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci 
ve věcech běžného plnění Ing. Janem Zavřelem, vedoucím střediska správy 
majetku a ICT 
středisko 1700 – správy majetku a ICT 
smlouva č. 20000310 
(dále jen „Poskytovatel“)  

 
 
Objednatel:  Statutární město Brno 

se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno 
IČO: 44992785 
DIČ: CZ44992785 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
účet č.: 111211222/0800 
zastoupený primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou 
jednáním jsou pověřeni: Mgr. Jaroslava Slámová, vedoucí Odboru vnitřních 
věcí MMB 

                                       (dále jen „Objednatel“) 
 

 
II.  

Předmět dodatku č. 1 
(1) Smluvní strany se v souladu s čl. X. odst. 1 nájemní smlouvy č. 20000310 ze dne 03. 08. 2020 dohodly 

na tomto dodatku č. 1. 
(2) Smluvní strany se dohodly na prodloužení výše uvedené smlouvy na další období, a to od 02. 08. 

2021 do 02. 08. 2022. 
(3) Smluvní strany se dohodly na aktivaci parkovací karty dne 02.08.2021 za předpokladu, že nejpozději 

dne 01.08.2021 bude Objednatelem uhrazeno parkovné dle níže uvedených bodů. V opačném 
případě bere Objednatel na vědomí, že parkovací karta bude Poskytovatelem aktivována nejpozději 
do 12:00 hodin pracovního dne následujícího po zaplacení parkovného v hotovosti nebo v případě 
bezhotovostní platby po připsání uvedených plateb na účet Poskytovatele. Sjednané podmínky 
tohoto dodatku č. 1 jsou výsledkem individuální dohody smluvních stran.  

(4) V případě, že Objednatel neuhradí parkovné dle níže uvedených bodů nejpozději do 02.08.2021 
pozbývá tato smlouva platnosti a účinnosti. 

(5) Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu za poskytování parkovacích služeb (dále jen 
„parkovné“) ve výši 16.529,- Kč za 1 parkovací stání vozidla Škoda Citigo RZ 1BV 9539  
s kombinovaným pohonem B/CNG za 1 kalendářní rok, tj. za celou dobu prodloužení smlouvy. 
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K parkovnému bude fakturována DPH v platné zákonné výši. Celková cena parkovného za 
prodloužené období činí 20.000,- Kč včetně DPH. Výše parkovného za prodloužené období byla 
stanovena dohodou smluvních stran. 

(6) Poskytovatel se zavazuje aktivovat parkovací kartu s evidenčním č. 63 dle ustanovení bodu 3 tohoto 
dodatku a Smluvní strany prohlašují, že Objednatel kartou č. 63 již disponuje na základě Smlouvy  
o poskytování parkovacích služeb č. 19000281 uzavřené dne 25.06.2019 (dále jen „předchozí 
smlouva“) a není povinen tuto parkovací kartu Objednateli vracet, ale je oprávněn si je ponechat 
v držení pro účely prodloužení doby trvání smlouvy dle tohoto dodatku. 

(7) Parkovné je splatné předem na celou dobu trvání prodloužení smlouvy na základě faktury vystavené 
Poskytovatelem současně s uzavřením tohoto dodatku č. 1. Faktura je splatná ihned od jejího 
vystavení. Toto datum je i datem uskutečněného zdanitelného plnění.  

(8) Smluvní strany se tímto dohodly, že jistota za parkovací kartu č. 63 hrazená Objednatelem na 
základě předchozích smluv nebude Poskytovatelem po skončení účinnosti předchozích smluv 
Objednateli vrácena, nýbrž započítána na úhradu jistoty spojené s vydáním karty podle této 
smlouvy 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Ostatní ujednání smlouvy o poskytování parkovacích služeb v PD PINKI PARK č. 20000310 ze dne 
03.08.2020, zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se. 

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

(3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dne 
02.08.2021. 

(4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

(5) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí  
a že dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, nikoli v tísni  
a za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
 

Za poskytovatele: Za objednatele: 
 
V Brně dne: V Brně dne:  
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………… ……………………………………………………….. 
                 Ing. Luděk Borový                Mgr. Jaroslava Slámová 
             na základě plné moci                                                     vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB 

 


