
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu odbavovacích zařízení 
a personifikátorů a o zajištění IT služeb 

Poskytovatel: 
jednající: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Spisová značka: 
Telefon: 
Email: 
Bankovní spojení: 

BusLine Support s.r.o. 
xxxxxxxxxxxxx 

Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily 
05667470 
CZ699005114 
C 40540 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
481368111 

xxxxx 
xxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxx 

Oprávněná osoba jednající jménem pronajímatele: xxxxxxxxx, jednatel 
(dále jen „pronajímatel") 

Odběratel: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Spisová značka: 
Bankovní spojení: 

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace 
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 
06231292 
CZ06231292 
Pr 1129 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

xxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxx 
Oprávněná osoba jednající jménem n á j e m c e : x x x x x x x x , ředitel 
(dále jen „nájemce") 

I. Předmět dodatku 

1. Mezi pronajímatelem a nájemcem (dále též jako „smluvní strany") byla dne 27. 6. 2019 
uzavřena smlouva o nájmu odbavovacích zařízení a personifikátorů a o zajištění IT služeb, 
kterou se pronajímatel zavázal přenechat nájemci k dočasnému užívání 20 ks odbavovacích 
zařízení a 2 ks personifikátorů pro informační kancelář a nájemce se zavázal platit za to 
pronajímateli nájemné; pronajímatel se rovněž zavázal poskytovat nájemci za odměnu 
specifikované služby informačních technologií v souvislosti se zajišťováním veřejné linkové 
dopravy nájemcem v oblasti Bílina/Litvínov (dále jen „smlouva") 

2. Smluvní strany mají zájem prodloužit základní dobu nájmu dle smlouvy do 31. 8. 2020, a proto 
přistoupily k uzavření tohoto dodatku. 

II. Změny smlouvy 

1. V článku II. smlouvy se datum „28. 2. 2020" nahrazuje datem „31. 8. 2020". 
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III. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na tento dodatek 
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 dodatku v registru smluv zajistí nájemce. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, 
že byl uzavřen 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 jeho 
obsahem připojují své podpisy. 

V Semilech, dne V Ústí nad Labem, dne 
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