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Smlouva o nájmu odbavovacích zařízení 
 

Pronajímatel: BusLine Support s.r.o. 
Adresa:  Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily   

IČ:   05667470 

DIČ:   CZ699005114 

Spisová značka: C 40540 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Telefon:  481 368 111 

Email:   mail@busline.cz  

Bankovní spojení:  účet č. 115-3872890227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 

Oprávněná osoba jednající jménem pronajímatele: Jakub Vyskočil, jednatel 

(dále jen „pronajímatel“) 

 

                                                              a 

 

Nájemce:  KORID LK, spol. s r.o. 

Sídlo:   Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ 46180 

IČ:   27267351 

DIČ:    CZ27267351 

Spisová značka: OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21625 

Bankovní spojení:  účet č. 35-5526710237/0100vedený u Komerční banky, a.s. 

Oprávněná osoba jednající jménem nájemce: Ing. Pavel Blažek, jednatel 

(dále jen „nájemce“) 

 

I. Předmět smlouvy 

 

1. Touto smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci k dočasnému užívání 150 ks 

(jedno sto padesát kusů) palubních odbavovacích zařízení EMTEST, typ EM126i MIJOLA, 

včetně příslušenství potřebného pro odbavení cestujících, GPS sledování polohy vozidel a on-line 

odesílání dat přes službu GPRS, které tvoří tiskárna, čtečka čipových karet, anténa GPS a 

základová podstava (dále jen „odbavovací zařízení“), a nájemce se zavazuje platit za to 

pronajímateli nájemné stanovené v této smlouvě. 

 

2. Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn přenechat odbavovací zařízení dle této smlouvy 

nájemci k dočasnému užívání za podmínek stanovených v této smlouvě. 

 

3. Pronajímatel se po dobu nájmu podle této smlouvy zavazuje poskytnout k odbavovacím zaří-

zením související služby provozu Backoffice. Cena za poskytování souvisejících služeb provozu 

Backoffice je již zahrnuta v nájemném dle článku VII. odst. 1 této smlouvy. Souvisejícími 

službami provozu Backoffice se rozumí veškeré úkony a činnosti tak, aby odbavovací zařízení 

umožnilo odbavování cestujících dopravcem a dále všechny související činnosti podle pravidel 

stanovených Libereckým krajem a nájemcem ve Smlouvě o veřejné službě v přepravě cestujících, 

Smlouvě o IDOL a v další související dokumentací. 
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4. Pronajímatel se po dobu nájmu podle této smlouvy zavazuje poskytnout k odbavovacím zaří-

zením spotřební materiál. Náklady na spotřební materiál jsou zahrnuty v nájemném dle článku 

VII. odst. 1 této smlouvy. 

 

 

II. Účel nájmu 

 

Smluvní strany sjednávají, že odbavovací zařízení budou sloužit především k zajištění veřejné 

linkové dopravy v Libereckém kraji dle smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve 

veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého 

kraje v oblastech Jablonecko a Turnovsko-Semilsko (č. OLP/1921/2018 a č. OLP/1922/2018). 

Nájemce je oprávněn poskytnout za účelem splnění své povinnosti dle Technických a provozních 

standardů IDOL odbavovací zařízení dopravci, který ke dni účinnosti této smlouvy v oblastech 

Jablonecko a Turnovsko-Semilsko zajišťuje na základě smluv uvedených v předchozí větě 

veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného 

rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje (dále jen „dopravce“). Smluvní strany souhlasí 

s tím, aby dopravce použil odbavovací zařízení pronajatá dle této smlouvy také ve veřejné 

linkové dopravě, která neslouží k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti 

Libereckého kraje v oblastech Jablonecko a Turnovsko-Semilsko. 

 

III. Doba nájmu 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že odbavovací zařízení budou pronajímatelem přenechány 

k užívání nájemci ode dne účinnosti této smlouvy, a to na dobu určitou do doby, kdy nájemce 

bude schopen k zajištění veřejné linkové dopravy v Libereckém kraji v oblastech Jablonecko a 

Turnovsko-Semilsko dodat dopravci namísto odbavovacích zařízení jiný odbavovací systém 

včetně SAM; nájem končí instalací posledního odbavovacího zařízení dodaného nájemcem, 

nejpozději však dne 30. 6. 2020. 

 

2. Nájem každého jednotlivého odbavovacího zařízení vzniká ode dne účinnosti této smlouvy za 

předpokladu, že k tomuto dni pronajímatel splní svou povinnost nainstalovat odbavovací zařízení 

do vozidel dopravce. Nájem odbavovacích zařízení může zaniknout pouze ve vztahu k celému 

předmětu nájmu, tedy ke všem odbavovacím zařízením společně. 

 

3. Doba nájmu může být prodloužena jen na základě dohody smluvních stran formou písemných 

číslovaných dodatků k této smlouvě, jejíž součástí bude případně i nová dohoda na cenových 

podmínkách nájmu. 

 

IV. Předání, údržba a opravy předmětu nájmu 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel na své náklady předá odbavovací zařízení 

zajištěním jejich instalace do vozidel dopravce a s ukončením nájmu každého jednotlivého 

zařízení je demontuje na své náklady. Pronajímatel prohlašuje, že na své náklady zajistí 

součinnost dopravce k instalaci odbavovacích zařízení, k úkonům jejich údržby a oprav i k jejich 

demontáži. 
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2. O předání odbavovacích zařízení není třeba pořizovat protokol. Pronajímatel není povinen vést 

seznam odbavovacích zařízení instalovaných do vozidel dopravce. 

 

3. Pronajímatel je povinen na své náklady provádět na odbavovacích zařízeních úkony údržby a 

oprav. Tyto úkony je pronajímatel povinen provádět vždy nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, a 

to ode dne vzniku potřeby předmětného úkonu, na svůj náklad, riziko a odpovědnost s náležitou 

odbornou péčí. Pronajímatel je dále povinen na své náklady, riziko a odpovědnost následně po 

dokončení úkonů údržby a oprav vrátit odbavovací zařízení nájemci způsobem dle odstavce 1 ve 

stavu umožňujícím jeho řádné užívání v souladu s účelem smlouvy. Po dobu údržby nebo opravy 

přesahující 3 (tři) pracovní dny pronajímatel poskytne náhradní odbavovací zařízení. 

 

4. Pokud bude údržba anebo oprava podle odstavce 3 provedena výměnou odbavovacího zařízení 

nebo jeho součásti či příslušenství, přestávají být odstraněné věci předmětem nájmu a nově 

poskytnuté věci se bez dalšího stanou předmětem nájmu podle této smlouvy. 

 

5. Za úkon údržby odbavovacího zařízení se považuje také jeho instalace do jiného vozidla 

dopravce. Provedení této instalace nemá vliv na trvání nájmu podle této smlouvy. 

 

6. Pronajímatel upozorňuje nájemce a nájemce bere na vědomí a souhlasí, že (i) odbavovací 

zařízení podle této smlouvy nejsou nová, jedná se o odbavovací zařízení dlouhodobě užívaná a 

částečně opotřebená, čemuž odpovídá jejich stav a potřeba úkonů údržby a oprav, které mohou 

být vyžadovány ve zvýšené míře a že (ii) pokud by odbavovací zařízení měla být užívána k 

určování polohy vozidel v určitém čase, nejedná se v případě odbavovacích zařízení o měřidlo, 

které by bylo ověřené a kalibrované, a výsledky tohoto určování nemohou být považovány za 

přesné ani závazné. 

 

7. Pronajímatel upozorňuje nájemce a nájemce bere na vědomí a souhlasí, že jednání s výrobcem 

pronajatých odbavovacích zařízení a s programátory softwarové aplikace běžící v pronajatých 

odbavovacích zařízeních jsou velmi komplikovaná a jakýkoli rozvoj stávající hardwarové i 

softwarové funkčnosti odbavovacích zařízení je velmi nákladný a nespolehlivý. Pronajímatel 

proto zaručuje pouze funkčnost odbavovacích zařízení a jejich Backoffice v rozsahu ke dni 

vzniku nájmu. Pokud bude mít nájemce, dopravce, Liberecký kraj nebo jiný dotčený subjekt 

zájem o jakýkoli rozvoj hardwarové či softwarové funkčnosti odbavovacích zařízení, pak musí 

tento subjekt sám vést potřebná jednání s výrobcem odbavovacích zařízení a s programátory 

softwarové aplikace běžící v pronajatých odbavovacích zařízení a hradit vzniklé náklady. 

 

V. Povinnosti nájemce 

 

1. Nájemce se zavazuje, že bude odbavovací zařízení užívat řádně v souladu s účelem, který byl 

v této smlouvě dohodnut. 

 

2. Nájemce není povinen předmět nájmu pojistit. 
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VI. Zánik nájmu a vrácení předmětu nájmu 

 

1. Nájem zaniká uplynutím doby nájmu dle čl. III této smlouvy, nebo písemnou výpovědí 

nájemce nebo pronajímatele bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná 

běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 

2. Pronajímatel a nájemce jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu před uplynutím sjednané doby 

s výpovědní dobou jednoho měsíce, která začne běžet posledním dnem kalendářního měsíce, 

v němž bude výpověď podána, avšak pouze z důvodu, že nájemce užívá odbavovací zařízení k 

jinému než dohodnutému účelu nebo jestliže pronajímatel nebo nájemce závažně či opakovaně 

poruší další povinnosti uvedené v této smlouvě, a porušení povinností nenapraví ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě, nikoliv kratší 10 pracovních dnů, stanovené k tomu druhou smluvní stranou. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že odbavovací zařízení budou vrácena v poslední den doby nájmu, 

a to ve stavu, v jakém je nájemce převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pronajímatel 

zajistí vrácení odbavovacích zařízení i bez součinnosti nájemce zajištěním jejich demontáže 

z vozidel dopravce. 

 

VII. Nájemné  

 

1. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za užívání odbavovacích zařízení podle této smlouvy 

nájemné ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíckorun českých) měsíčně souhrnně za všechna 

odbavovací zařízení. Nájemné je konečné a nepřekročitelné a jsou v něm zahrnuty veškeré 

související náklady a plnění pronajímatele sjednané v této smlouvě (např. instalace odbavovacích 

zařízení do vozidel dopravců, poskytnutí souvisejících služeb Backoffice, poskytnutí spotřebního 

materiálu, provádění úkonů údržby a oprav odbavovacích zařízení apod.).    

 

2. Nájemce se zavazuje platit nájemné vždy od okamžiku, kdy nájem k příslušnému 

odbavovacímu zařízení vznikne, a za celou dobu, po kterou mu budou odbavovací zařízení 

přenechána k dočasnému užívání.  

 

3. Nebude-li nájem určitého odbavovacího zařízení na začátku nájmu trvat celý měsíc, bude část 

nájemného připadající na toto odbavovací zařízení (určená jako podíl nájemného dle odstavce 1 a 

počtu pronajatých odbavovacích zařízení dle čl. I odst. 1 této smlouvy) účtováno fakturou 

v proporcionální výši odpovídající době trvání nájmu tohoto odbavovacího zařízení. 

 

4. Nájemné bude vždy navýšeno o daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů.  

 

5. Nájemce hradí nájemné měsíčně k pátému dni měsíce, za který se hradí. Nájemné v prvním 

kalendářním měsíci trvání nájmu bude uhrazeno do pěti dnů od vzniku nájmu. Pronajímatel 

vystaví nájemci daňový doklad na přijatou platbu. Pronajímatel je oprávněn zasílat nájemci 

daňové doklady elektronicky na tuto e- mailovou adresu: admin@korid.cz. Dojde-li ke změně 

této adresy, je nájemce povinen oznámit novou e-mailovou adresu prokazatelně pronajímateli. 

Podle dohody stran nejde o změnu smlouvy, která by musela být promítnuta do písemného 

dodatku.  

 

mailto:admin@korid.cz
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6. Pro případ prodlení nájemce s úhradou nájemného nebo kterékoli jeho části si smluvní strany 

sjednávají povinnost nájemce zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý den prodlení. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na tuto smlouvu 

vztahují povinnosti zveřejnění dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, 

v platném znění, jakož i poskytnutí informací orgánům státní správy či samosprávy, soudům 

nebo jiným veřejným orgánům, budou-li vyžadovány v souladu s právními předpisy nebo touto 

smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinnosti týkající se uveřejnění smlouvy 

v registru smluv zajistí nájemce. 

 

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu druhé z obou smluvních stran. Tato 

smlouva nabývá účinnosti (a) ke dni 20. 4. 2019, pokud v tento den budou již splněny všechny 

následující podmínky anebo (b) k pozdějšímu dni následujícímu po dni, kdy dojde ke splnění 

všech následujících podmínek: (i) tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv, (ii) Technické 

a provozní standardy IDOL pro oblast Jablonecko budou na základě dohody Libereckého kraje a 

dopravce upraveny tak, že namísto poskytnutí odbavovacího systému včetně SAM budou 

standardy nájemci ukládat povinnost poskytnout odbavovací zařízení dle této smlouvy a (iii) 

Technické a provozní standardy IDOL pro oblast Turnovsko-Semilsko budou na základě dohody 

Libereckého kraje a dopravce upraveny tak, že namísto poskytnutí odbavovacího systému včetně 

SAM budou standardy nájemci ukládat povinnost poskytnout odbavovací zařízení dle této 

smlouvy. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

jedno vyhotovení.  

 

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 

číslovaných dodatků.  

 

5. Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem, které vyplývají z této smlouvy a nejsou v ní 

upraveny, se řídí českým právem.  

 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem 

připojují své podpisy. 

 

V Liberci dne 16. 4. 2019 

 

 

-------------------------------------- --------------------------------------- 

za pronajímatele za nájemce  

Jakub Vyskočil Ing. Pavel Blažek  

jednatel jednatel 


