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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o nájmu technického zařízení pro měření úsekové rychlosti vozidel ze dne  

12.3.2020 
 

(dále jen „dodatek“) 

Smluvní strany: 
 
Obec: Město Vimperk 
Se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 

IČO: 002 50 805 

DIČ:  CZ00250805 

Bankovní spojení:  

E-mail:  

Zastoupena:    Ing. Jaroslava Martanová – starostka 

(dále jen „nájemce“) 

a  
 
Společnost                  GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. 
Sídlem:  Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 - Satalice   

IČO: 241 32 098 

DIČ: CZ24132098 

Bankovní spojení:  

Č. účtu:  

Zastoupena:  Bc. Michaela Sedláková – předseda představenstva,  

 Michal Sedlák – místopředseda představenstva 

Zástupce pro věci technické: Michal Sedlák – místopředseda představenstva 

 
(dále jen „pronajímatel“) 
 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 12.3.2020 uzavřely smlouvu o nájmu technického 
zařízení pro měření úsekové rychlosti vozidel, (dále jen „nájemní smlouva“). 

 
2. Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran, za účelem upřesnění vzájemných 

práv a povinností, tímto dodatkem mění nájemní smlouvu, jak je níže uvedeno. 
 

3. Nájemní smlouva, jakož i tento dodatek jsou uzavírány v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
II. PŘEDMĚT DODATKU 

1. V článku III. - Vlastnictví a užívání předmětu nájmu se na konec ust. odst. 1. doplňuje 
věta:  
 
„Data generovaná předmětem nájmu, ukládaná na HW dodaný pronajímatelem, budou 
po celou dobu trvání nájemního vztahu ve vlastnictví nájemce.“. 
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2. V článku III. - Vlastnictví a užívání předmětu nájmu se stávající text odst. 7. zcela ruší a 

nahrazuje se tímto novým zněním odst. 7:  
 
„Pronajímatel odstraní veškeré odstranitelné vady předmětu nájmu nejpozději do 5 
pracovních dnů od dne jejich řádného oznámení nájemcem pronajímateli.“. 
 

1. V článku V. - Cenové a platební podmínky se stávající text odst. 1. zcela ruší a 
nahrazuje se tímto novým zněním odst. 1: 

 
„Smluvní strany se dohodly, že pronajímateli náleží za poskytnutí měřících zařízení 
do dočasného užívání nájemce a za poskytování služeb souvisejících s provozem 
pronajatých měřících zařízení, jejichž plnění je předmětem této smlouvy, měsíční 
nájemné, odpovídající částce:  
ve výši 68.000,- Kč bez DPH za každý oboustranný úsekový měřič rychlosti při 
současném pronájmu 1 měřícího zařízení. 
ve výši 62.000,- Kč bez DPH za každý oboustranný úsekový měřič rychlosti při 
současném pronájmu 2 měřících zařízení. 
 ve výši 58.000,- Kč bez DPH za každý oboustranný úsekový měřič rychlosti při 
současném pronájmu 3 měřících zařízení.“ 
 

2. V článku VI. – Smluvní sankce se stávající text odst. 2. zcela ruší a nahrazuje se tímto 
novým zněním odst. 2.: 

 
„Smluvní strany sjednávají právo nájemce požadovat smluvní pokutu pro případ 
pronajímatelem zaviněného prodlení s odstraněním odstranitelné a řádně oznámené vady 
měřícího zařízení, které bude delší než 5 pracovních dnů, a to ve výši 1.000,- Kč za každý 
i jen započatý den, kdy bude pronajímatel s odstraněním takové odstranitelné a řádně 
oznámené vady v prodlení. Za dny následující po dni, kdy byla pronajímateli nájemcem 
řádně oznámena odstranitelná vada a kdy bude měřící zařízení, v důsledku zaviněného 
prodlení pronajímatele s odstraněním takové vady, zcela nefunkční, se nájemné nehradí, 
a měsíční nájemné bude o tuto dobu poměrně sníženo. Ustanovení předchozí věty 
o snížení nájemného se nevztahuje na vady měřícího zařízení zcela anebo částečně 
způsobeného nájemcem anebo v souvislosti s jednáním nájemce. V případě, kdy bude 
měřící zařízení zcela nefunkční v důsledku vyšší moci, bude nájemné poměrně sníženo 
o dobu jejího trvání.“ 
 

3. V článku VIII. – Způsoby uzavření a ukončení smlouvy se v odst. 1. Vypouští z textu 
spojení „uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, nebo“. 
 

4. V příloze č. 1 "Specifikace předmětu plnění" se na konec ust. odst. 1.1. písm. j) vkládá 
následující text: „Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby dodavatel veškerá data 
z jím dodaného HW odstraní.“ 
 

5. V příloze č. 1 "Specifikace předmětu plnění" se v odst. 1.4. SW na zpracování záznamů 
z radarů se v ust. písm. u) text 
 
„se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“ 
 
nahrazuje následujícím textem:  
 
„s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection 
Regulation, zkratka GDPR), plným názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
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č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)“ 
 
a text „* Poznámka ---   obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General 
Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“ se vypouští. 
 

6. V ostatních ustanoveních se nájemní smlouva nemění. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí nájemce. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem 
bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 

3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 
 
Pronajímatel:      Nájemce: 
   

V Praze  dne    12.3.2020    Ve Vimperku dne: 12.3.2020 

 

                             v.r.                                                                          v.r. 

……………………………………………  …………………………………………… 

GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.  Město Vimperk 
Bc. Michaela Sedláková     Ing. Jaroslava Martanová 

Předseda představenstva    Starostka města 

 

                           v.r. 

……………………………………………   

GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.   
Michal Sedlák      

Místopředseda představenstva 

 

        

Schváleno usnesením RM Vimperk č. 252       ze dne 9.3.2020 


