
DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ODBAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ IDOL  

A O POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB  

(„Dodatek č. 1“) 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany: 

Objednatel:   KORID LK, spol. s r.o. 

se sídlem:   Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 

IČO:     27267351 

DIČ:    CZ27267351 

datová schránka:  3gpgib2 

emailová adresa:   info@korid.cz  

bankovní spojení:   35-5526710237/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 

zastoupen:   Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., jednatel 

spisová značka:   C 21625 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Poskytovatel:    BusLine LK s.r.o. 

se sídlem:   Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily 

IČO:    05666384 

DIČ:    CZ699005114 

bankovní spojení:   115-3872950277/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 

datová schránka:  drj84nh 

emailová adresa:   ondrej.polak@busline.cz; sekretariat@busline.cz 

zastoupen:   Bc. Michal Hanč, jednatel 

spisová značka:    C 40130 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

   

(dále jen „Poskytovatel“) 

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“) 

 

I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Mezi Smluvními stranami byla dne 15. 11. 2021 uzavřena Smlouva o zajištění provozu odbavovacích 

zařízení IDOL a o poskytování souvisejících služeb, uveřejněná prostřednictvím registru smluv pod ID 

smlouvy: 17187503 (dále jen „Smlouva“).  

1.2 Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit pro Objednatele Odbavovací zařízení a provoz 

odbavovacího systému. 
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1.3 Poskytovatel má možnost zajistit Odbavovací zařízení splňující podmínky Smlouvy od jiného výrobce, 

než jaká byla předpokládána při uzavření Smlouvy, a Objednatel má zájem tato jiná Odbavovací zařízení 

využít z důvodu očekávané vyšší kvality a širší funkcionality Odbavovacích zařízení od jiného výrobce 

při zachování ceny plnění. S ohledem na to přistoupily Smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku č. 1. 

1.4 Současně s tímto Dodatkem č. 1 Poskytovatel informoval Objednatele o poddodavatelích v souladu 

s článkem X. odst. 10.1 Smlouvy. 

II. 

ZMĚNY SMLOUVY 

2.1 Účelem tohoto Dodatku č. 1 je v souvislosti se zajištěním Odbavovacích zařízení splňujících podmínky 

Smlouvy od jiného výrobce provést úpravu ceny náhradního plnění, úpravu termínu pro zavedení nových 

odbavovacích zařízení a změna výše sankce pro případ nedodržení tohoto sjednaného termínu. 

2.2 Článek IX. odst. 9.4 se mění v rozsahu písm. (d) tak, že uvedené písm. (d) nově zní: 

„(d) poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádné a včasné realizaci plnění dle Smlouvy, včetně součinnosti pro zajištění 

a dokončení certifikace a zahájení provozu OZ pro MOS PID ve lhůtě do 31. 7. 2022 v rámci kompetencí Objednatele.“ 

2.3 Článek XII. odst. 12.3, 12.4 a 12.5 se mění tak, že nově zní: 

„12.3. Náhradním plněním se rozumí (i) zajištění palubních odbavovacích zařízení EMTEST, typ EM126i 

MIJOLA, včetně příslušenství potřebného pro odbavení cestujících, GPS sledování polohy vozidel a online odesílání 

dat přes síť GPRS, které tvoří tiskárna, čtečka čipových karet, anténa GPS a základová podstava, a to 

v potřebném počtu pro provoz ve vozidlech Poskytovatele, (ii) zajištění palubních odbavovacích zařízení RTM, typ 

FS30, včetně příslušenství potřebného pro odbavení cestujících, GPS sledování polohy vozidel a online odesílání dat 

přes síť GPRS, které tvoří tiskárna, čtečka čipových karet, anténa GPS a základová podstava, a to v potřebném 

počtu pro provoz ve vozidlech Poskytovatele, anebo (iii) zajištění palubních odbavovacích zařízení definovaných v této 

Smlouvě jako Odbavovací zařízení, která z důvodu neukončeného softwarového vývoje nesplňují veškeré technické 

parametry Technické specifikace, pokud zároveň splňují požadavky pro odbavení cestujících alespoň v rozsahu 

odbavovacích zařízení dle bodu (i) výše (dále jen „Náhradní plnění“). Ve vztahu k 28 ks OZ ve vozech 

zajíždějících do PID se za Náhradní plnění považují pouze taková palubní odbavovací zařízení, která jsou schopna 

zajistit řádné odbavení cestujících v IDS PID včetně mezikrajského překryvu. 

12.4 Poskytnutím Náhradního plnění může Poskytovatel splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy nejdéle po dobu 

do 30. 11. 2022. 

12.5 Strany se dohodly, že cena v případě poskytnutí Náhradního plnění bude činit 1.400 Kč bez DPH (slovy jeden 

tisíc čtyři sta korun českých) za 1 kalendářní měsíc za provoz 1 ks palubního odbavovacího zařízení tvořícího 

Náhradní plnění. Ostatní ujednání článku V. Smlouvy o platebních podmínkách se použijí v případě Náhradního 

plnění obdobně. Jiná ujednání této Smlouvy se v případě poskytnutí Náhradního plnění použijí přiměřeně; sankční 

ujednání dle čl. 13.1 se nepoužijí.“ 

2.4 Článek XIII. odst. 13.1.4 se mění tak, že nově zní: 

„13.1.4 nedojde-li k dokončení certifikace a zahájení provozu zbývajících kusů OZ pro MOS IDOL ve lhůtě do 30. 11. 

2022, uhradí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 6.200,- Kč za každý i započatý den prodlení.“ 

2.5 Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram plnění. Tento 

aktualizovaný harmonogram plnění zcela nahrazuje původní Přílohu č. 2 Smlouvy. 

2.6 Článek XVII. odst. 17.21 Smlouvy se mění tak, že nově zní: 

„17.21  Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1  Systém Opuscard/IDOL, OZ – Technická specifikace  

Příloha č. 2  Harmonogram plnění – aktualizovaný dle Dodatku č. 1“ 
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III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, než která jsou výslovně v tomto Dodatku č. 1 uvedena, zůstávají nedotčena. 

3.2 Smluvní strany prohlašují, že vzájemná plnění dle tohoto Dodatku č. 1 jsou v odpovídajícím poměru. 

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, 

a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku č. 1, jeho 

ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 1. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 1 za Smluvní 

strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 1, spolu 

s Dodatkem č. 1 v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

3.4 Zaslání Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-

li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění anebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 

Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí 

v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1, vyjma 

částí označených v následujícím odstavci tohoto Dodatku č. 1, nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“) a že se nejedná ani o informace, 

které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

3.6 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu tohoto Dodatku č. 1, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní 

strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 

odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek č. 1v registru smluv uveřejnila. S částmi 

Dodatku č. 1, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této 

Smlouvy, nebude Smluvní strana jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 

škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Poskytovatel označuje za své obchodní tajemství 

následující části obsahu Dodatku č. 1: Příloha č. 2 - Harmonogram. 

3.7 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud 

si smluvní strany před nabytím účinnosti tohoto dodatku poskytly jakákoli plnění dle tohoto dodatku či 

podle tohoto dodatku postupovaly, budou taková plnění považovat za plnění řádně poskytnutá, přičemž 

je nebudou považovat za bezdůvodné obohacení. 

3.8 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (slovy: dvě) 

vyhotovení a Poskytovatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.  

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o 

celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Za Objednatele: 

V Liberci dne  

 Za Poskytovatele: 

V Praze dne  

   

Ing. Otto Pospíšil, Ph.D.  

Jednatel  

Bc. Michal Hanč 

Jednatel 
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Tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: 13.7.2022 


