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Krajský úřad 

Číslo půjčitele: 17/SML0711/SoV/DS 
Číslo vypůjčitele:  
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE ODBAVOVACÍHO       
ZAŘÍZENÍ PRO DOPRAVCE DÚK 

uzavřený dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

Smluvní strany: 

Půjčitel: 
Ústecký kraj 

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČ:   70892156 
DIČ:   CZ70892156 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  

číslo účtu:  882733379/0800 
zastoupený:  JUDr. Markem Hrabáčem, radním pro oblast dopravy  

a silničního hospodářství 
kontaktní osoba: Mgr. Radka Opavová, e-mail: opavova.r@kr-ustecky.cz 

tel. +420 475 657 255 
 

(dále jen „Ústecký kraj“) 
 

a  

 
Vypůjčitel: 
Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH    

se sídlem:  Bahnhofstraße 14 a, D-01796 Pirna 
IČ:   210/117/04589 
DIČ:   DE140637321 
Obchodní rejstřík: Amtsgericht Dresden HRB 6983 
bankovní spojení:  

zastoupený:  Uwe Thiele, jednatel 
kontaktní osoba: 

 
(dále jen „Dopravce“, společně „Smluvní strany“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A. Smluvní strany mezi sebou dne 21. 3. 2017 uzavřely Smlouvu o výpůjčce odbavovacího 
zařízení pro dopravce DÚK č. 17/SML0711/SoV/DS (dále jen „Smlouva“), jejímž před-
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mětem je zapůjčení 5 ks mobilních odbavovacích zařízení včetně příslušenství pro nabí-
jení a náhradní baterie, 

 

B. Smluvní strany dne (bude doplněno) uzavřely Smlouvu o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti na lince Teplice 
– Cínovec státní hranice (Altenberg) č. 21/SML3745/SoVS/DS, 

 
C. se zapsáním v obchodních rejstřících dne 4. 6. 2019 byla společnost Regionalverkehr 
Dresden GmbH (RVD) se sídlem v Drážďanech se zpětnou účinností k 31. 12. 2018 slouče-
na se společností OVPS – Oberelbische Verkehrgesellschaft Pirna-Sebnitz GmbH (OVPS) 
se sídlem v Pirně. Zároveň byl změněn i název společnosti OVPS. Společnost užívá název 
firmy Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH, 

 
uzavírají spolu Smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“)  
 
 

II. 
Doba výpůjčky 

 
 

Stávající znění článku IV. Doba výpůjčky se mění: 

 

1. Výpůjčka dle tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě se sjednává na dobu určitou. Mobilní 

odbavovací zařízení budou zapůjčena do 31. 12. 2026 nebo do ukončení provozu dle 

smlouvy č. 21/SML3745/SoVS/DS.  

 
 

III. 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

 
 

1. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo rozhod-
nuto Radou Ústeckého kraje dne 15. 12. 2021. 

 
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, při-

čemž půjčitel obdrží 1 vyhotovení a vypůjčitel obdrží 1 vyhotovení. 
 

3. Tento dodatek č. 1 bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv po-
stupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru 
smluv provede Ústecký kraj, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této 
Smlouvy byla zaslána Dopravci na email:  
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VI. 

Podpisy smluvních stran 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, 
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ……………….  

 

 

V Pirně dne ………………. 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Za Ústecký kraj 
JUDr. Marek Hrabáč 
člen Rady Ústeckého kraje 
pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství na základě pověření 
dle usnesení Rady Ústeckého kraje 
č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 

 
 

 

Za Regionalverkehr Sächsische Schweiz-

Ostergebirge GmbH    
Uwe Thiele, jednatel 

 


