
DODATEK č. 4 
ke smlouvě O nájmu a podnájmu 

uzavřené v souladu S ustanovením § 269 Odst. 2 OIJZ 

Smluvní strany 

Pronapmatelé: 1) Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71 
IČ: 473 11 975 
Zaps. V OR vedeném Krajským soudem V Ústí nad Labem 
oddíl B, vložka 372 
zastoupen Ing. Pavlem Šulcem, předsedou představenstva a 
Ing. Jaroslavem Šraj erem, členem představenstva 

2) BuSLine a.s. 
Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily 
IČ; 283 60 010 
Zaps. V OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
oddíl B, vložka 2948 
zastoupen Ing. Radkem Chobotem, předsedou představenstva a 
Ing. Zdeňkem Havlem, místopředsedou představenstva 

Na|emce: DOPRAVNÍ PODNIK Česká Lípa s.r.o. 
Česká Linz, T.G. Mflsznfl/hn 165, PSČ 470 01 
IČ; 273 41 429 
Zaps. V OR vedeném Krajským soudem V Ústi nad Labem 
oddíl C, vložka 25161 
zastoupen Tomášem Dolejším, jednatelem 

I. 

Úvodní ujednání 
Mezi smluvními stranami byla dne 8. 3. 2011 uzavřena smlouva o nájmu a podnáj- 
mu, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran 
vznikajících při nájmu a podnájmu plničky pohonných hmot CNG, souvisejících 
technologií, provozů a pozemků (dále jen „smlouva O nájmu a podnájmu“). 
Smlouva O nájmu a podnájmu byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 31.5.2011. 
Smlouva o nájmu a podnájmu byla dále změněna a doplněna dodatkem č. 2 ze dne 
29.10.2014, který byl nesprávně označen jako „dodatek č. l“, avšak tato chyby 
v psaní byla smluvními stranami opravena a mezi smluvními stranami bylo 
postaveno na jísto, že se jedná O dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu a podnájmu (dále 
jen „dodatek č. 2“). 
Smlouva o nájmu a podnájmu byla dále změněna a doplněna dodatkem č. 3 ze dne 
4.2.2015, kdy účelem dodatku č. 3 byla následující: 
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a) změna Smlouvy o nájmu a podnájmu a dodatku č. 2, kterou se Sleduje sjednání odkladu 
plnění objemového závazku a zvýšení výjimky pro odběr CNG jako výhod pro 
pronajímatele 1), 

b) změna povinnosti odběru pro pronajímatele 1) a sjednání nove' povinnosti odběru pro 
pronajímatele 2) Za účelem zrovnoprávnění postavení obou pronajímatelů jako 
odběratelů vůči nájemci jako dodavateli, 

c) prodloužení splatnosti nájemného pro nájemce, 
a to vše ve vzájemném souladu zájmů smluvních stran, které Si provedením těchto změn 

vzájemně vychází vstříc V zájmu budoucí Spolupráce. 

5) Účelem tohoto dodatku č. 4 je Změnit smlouvu O nájmu a podnájmu tak, aby opci na 
prodloužení doby nájmu bylo možné uplatnit pouze jednou a ve zkráceném období 
trvání a aby byla vypuštěna povinnost pronajímatele l) pořizovat nejméně 7 Z 10 
nových autobusů S pohonem na CNG. 

6) Smluvní Strany si tímto dodatkem č. 4 také potvrzují, že nadále trvá objemový závazek 
na odběr CNG Stanovený včl. III. odst. 12) dodatku č. 2 ke smlouvě O nájmu a 
podnájmu: 

Odběratel se zavazuje od dodavatele odebrat v období od  
Z technologického celku včetně jeho upgradu objem CNG v 

množství nejméně kg  kilogramů) měsíčně (objemový zàıazek). 
Pro případ porušení objemového závazku je odběratel povinen zaplatit dodavateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny uvedené v ceníku CNG vydaném dodavatelem Za 
CNG, které mělo být podle objemového závazku odebráno, avšak v rozporu s 
povinnostmi odběratele k jeho odběru v daném období nedošlo. Podmínky pro vznik 
práva na smluv“'ní pokutu se posuzují vždy ke konci každého kalendářního měsíce 
trvání objemového Zíwazku, až do posledního měsíce trvání objemového závazku, a výše 
smluvní pokuty se určí podle váženého průměru cen za daný kalendářní měsíc. Váženým 
průměrem Se rozumí průměr cen vypočtený se Zohledněrıím doby, po kterou byla cena 
stanovena. 

II. 

Změny smlouvy 0 nájmu a podnájmu, včetně pozdějších dodatků 

l) Čl. VI. smlouvy O nájmu a podnájmu (ve znění dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a 
podnájmu) se mění tak, že nově zní: 
„Nájem podle této smlouvy počíná dnem 1. 7. 2011 a sjednává se na dobu určitou, a to 

2) Čl. III. odst. ll) dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu se mění tak, že Se Z něj 
vypouští následující věta třetí: 
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Čl, III. odst. ll) dodatku č. 2 ke Smlouvě O nájmu a podnájmu se mění tak, že se do něj 
doplňuje následující věta třetí: 

Cl. III. odst. ll) dodatku č. 2 ke Smlouvě O nájmu a podnájmu (ve Znění dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o nájmu a podnájmu) se mění tak, že se Z něj vypouští následující část věty 
čtvrté: 

Úplné znění: Čl. III. odst. ll) dodatku č. 2 ke Smlouvě O nájmu a podnájmu ve Znění 
dodatku č. 3 a tohoto dodatku č. 4 tedy Zní: 

V ostatním zůstávají Smlouva O nájmu a podnájmu, jakož i dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o nájmu a podnájmu nezměněny. 

III. 
Ustanovení společná a závěrečná 

Smluvní Strany se dále tímto dodatkem č. 4 dohodly, že v le 
článku VI. Smlouvy o nájmu a podnájmu se Objemový Závazek stanovený V čl. III. 

odst. 12) dodatku č. 2 ke Smlouvě O nájmu a podnájmu neprodlužuje. Případný nový 
Objemový Závazek na odběr CNG na období opce bude 
řešen Samostatnou dohodou smluvních stran. 
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I/ 
BusLiııe a.S. S, ine a.s. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech účastníků. 
Případná neplatnost některého ujednání tohoto dodatku nemá vliv na platnost 
ostatních jeho ujednání. Smluvní strany se pro tento případ Zavazují poskytnout Si 
vzájemnou bezvýhradnou součinnost k uzavření ujednání, kterým bude neplatná část 
tohoto dodatku nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě jednoho měsíce poté, co 
tato potřeba vyvstane. Nové ujednání bude Svým obsahem a účelem co nejbližší 
obsahu a účelu ujednání nahrazovaného. 
Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopísech, Z nichž každá Ze smluvních 
stran obdrží po jednom. 

V Liberci dne 12.1.2017 

Dopravní podnik měst Liberce a Dopravní podnik měst iherce a 
Jablonce nad Nˇisou, a.s. Jablonce nad Ni ou, a.s. 

Ing. Pavel Sulc lng. Jaroslav Srajer 
Pronajímatel 1 Pronajímatel I 

Ing. Radek Cho,ł Zdenek Havel 
Pronajimateľ najímatel 2 

DOPR P`oDN Ceská Lipn s.r.ø. 
olejší 
mce 
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