
Dodatek č. 2 
4/20/0084 ˇ 

ke smlouvě Stanoviště taxislužby 7/ 15/0099 

Uzavřené dne 17 . 12.2015 ve smyslu ust. § 2201 a násl. občanského zákoníku mezi 
smluvními stranami, a to: 

Statutární město Liberec 
Nám. Dr. E Beneše 1/1 
Liberec 1 

460 59 
IČO; 00262978 
DIČ; CZ 00262978 
ě.ú. 

v.S.: 4221150099 
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech této Smlouvy p. Mgr. Lukáš Hýbner 
vedoucí odboru správy veřejného majetku 
(dále jen ,,provozovate1“)

8 

PRESTOTAXI s.r.o. 
Nákladní 344/5 
Liberec 2 
460 02 
IČO; 41329821 
č.ú.z 

zastoupené Janem Matouškem, jednatelem společnosti 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu V Ústí nad Labem, C 853 
(dále jen „uživatel“) 

Článek I. 

Změny smlouvy 
1) Smluvní Strany uzavřely dne 17.12.2015 Smlouvu Stanoviště taxislužby č. 7/ 15/0099 

(dále jen „smlouva“) a dne 21.12.2016 dodatek ě. 1. 
2) Smluvní strany se dohodly na změně následujících ust. Smlouvy: 

a) bodu č. 3, který zní takto: 

3. Smluvní strany sjednávají, že uživatel je oprávněn za sjednaných podmínek užívat 
následující počet parkovacích stání na těchto stanovištích: Fügnerova lx, Nákladní 1x.



b) bodu č. 8, který nově zní takto: 

8. Dohodou smluvních stran byl stanoven počet 2 parkovací stání V celkové ceně 20 000,- Kč 
za rok. Rada města Liberce dne 5.5.2020 usnesením č. 430/2020 schválila snížení plateb 
za parkovací místa taxislužeb o % Z celkové roční částky a to pouze pro rok 2020. To 
znamená, že za rok 2020 bude parkovací stání uživatele v ceně 15 000,-Kč. Počet 
evidenčních karet k vydání činí maximálně 8 kusů. Evidenční karty se vydávají až do 
maximálního počtu V závislosti na počtu vozidel, kterými uživatel provozuje taxislužbu sám 
nebo jeho smluvní partneři, jimž zajišťuje stanoviště taxislužby. Evidenční karta obsahuje 
údaje O uživateli, RZ vozidla, době platnosti a název stanoviště taxislužby. 

c) bodu č. 10, který nově zní takto: 

10. Platba ve výši 5 000,-Kč byla uhrazena dle dohody na základě vystavení faktury 

3.12.2019 a to se splatností do 18.12.2019. Platba ve výši 5 000,- Kč bude uhrazena dle 
dohody 2 X za rok na základě vystavení faktury 1.4.2020 a to se splatností do 15.7.2020 další 
faktura bude vystavena k 1.10.2020. Po uhrazení první platby a po předání Seznamu RZ 
vozidel (řidičů) dané taxislužby provozovateli, bude uživateli, prostřednictvím Odboru 
dopravy Magistrátu města Liberec předán příslušný počet evidenčních karet S platností pro 
následující rok, a to po předchozím vrácení starých, stávajících evidenčních karet. Evidenční 
karty pro další roční období vystaví provozovatel uživateli za stejných platebních podmínek, 
jak je uvedeno výše. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

Článek II. 

Doložky 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účimıosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv V souladu S § 6 
odst. l zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účimıosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv). 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účimıostí jsou plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.



Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
1) Dodatek se vyhotovuje ve třech Stejnopisech, Z nichž jeden obdrží uživatel a dvě slouží 

potřebám provozovatele. 
2) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (wwW.liberec.cZ) S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených V této smlouvě. 

V Liberci dne 2 5 415- 2020 V Liberci dne Z l 

Pronajímatel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Náj emce: .... . . 

Mgr. Hýbner jednatel 
Vedoucí odboru správy veřejného majetku


