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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě 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. Jiří Zdražil, jednatel 

(dále jen „nájemce“) 

 

 

I. Předmět dodatku 

 

Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne 16. 4. 2019 smlouvu o nájmu odbavovacích zařízení, jejímž 

předmětem nájmu je 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 síť GPRS, které tvoří tiskárna, čtečka čipových karet, 

anténa GPS a základová podstava (dále jen „smlouva o nájmu“). 

 

II. Změny smlouvy o nájmu 

 

A. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III odst. 1 smlouvy o nájmu tak, že tento odstavec 

nově zní: 

 

„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 31. 7. 2020.“ 
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B. Ostatní části smlouvy zůstávají zachovány beze změn. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu druhé z obou smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení. 

 

V Liberci dne 19. 6. 2020 

 

 

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

za pronajímatele za nájemce  

Jakub Vyskočil Ing. Jiří Zdražil  

jednatel jednatel 


