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DODATEK Č. 2 

 

ke kupní smlouvě uzavřené dne 9. 2. 2010 mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik 
jako prodávajícím na straně jedné a Dopravním podnikem města Olomouce, a.s. jako kupují-
cím na straně druhé a evidované u prodávajícího pod č. 3/2010 (dále jen „smlouva“). 

 
 
V souladu s čl. XI odst. 3 smlouvy se na základě dohody smluvních stran výše uvedená 
smlouva mění a doplňuje tímto dodatkem následovně:  
 
 

I. 
1) Vzhledem k tomu, že plnění sjednaná v čl. I v dodatku č. 1 smlouvy, resp. ujednání v čl. 

III odst. 3, 4 smlouvy, byla řádně naplněna a jsou dále pro budoucí plnění uskutečňovaná 
dle této smlouvy bezpředmětná, ujednání v čl. III odst. 3, 4 smlouvy se po dohodě smluv-
ních stran ruší. 

 
2) ujednání uvedená v čl. IV odst. 2, 3 smlouvy se ruší a nahrazují se novými následujícího 

znění: 
 

2. Kupující je oprávněn požadovat změnu designu, resp. úpravu designu rubu jízdenek 
v rámci sjednané technické specifikace jízdenek dle přílohy č. 1 této smlouvy, a to za 
předpokladu, že tento požadavek uplatní kupující nejpozději s objednávkou jízdenek 
na množství min. 5 000 000 ks. V případě uplatnění nároku na tisk, změnu, resp. 
úpravu designu rubu jízdenek je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spo-
jené s vytištěním nové předlohy k tisku ve výši 25 459,- Kč bez DPH, tato částka bude 
vyúčtována jednorázově; při fakturaci první dílčí dodávky jízdenek s upraveným de-
signem. 

 
3. Vzhledem k dohodě smluvních stran o vytištění zadní (rubové) strany jízdenky u celé-

ho objednávaného nákladu jízdenek najednou, není možné požadovat dodatečnou 
změnu designu, resp. úpravu designu papírových jízdenek. Veškeré úpravy a doplně-
ní plnění kupujícího nad rámec sjednaný v této smlouvě, resp. úpravu ve smyslu 
předchozího odstavce tohoto článku smlouvy se řídí ustanoveními uvedenými v čl. 
VIII smlouvy. 

 
3) ujednání uvedené v čl. VIII odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým následujícího 

znění: 
 

2. V případě požadavku kupujícího v průběhu výroby zboží na jeho změnu, spočívající 
ve změně barevnosti, designu, textů, typu barev nebo druhu papíru se kupující zava-
zuje sjednat s prodávajícím přiměřené prodloužení doby plnění a uhradit zvýšené ná-
klady související se zabezpečením tohoto požadavku a za likvidaci předtištěných bi-
ank, popř. rozpracovaných nebo i hotových jízdenek nebo jiných druhů plnění sjedna-
ných v čl. II odst. 1 této smlouvy. 

 
4) do čl. VIII se doplňují nová ujednání, označená jako odst. 8 a 9, následujícího znění: 
 

8. Pokud kupující neodebere objednané zboží dle této smlouvy, uhradí prodávajícímu 
veškeré náklady prokazatelně vynaložené prodávajícím v souvislosti s plněním usku-
tečněným na základě objednávky kupujícího. 
 

9. Kupující prohlašuje a zaručuje prodávajícímu, že žádný podklad dodaný prodávající-
mu jako grafický návrh k tisku předmětu plnění, nezasahuje a neoprávněně nenarušu-
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je práva třetích osob, zejména práva autorská, práva k ochranné známce, patentu a 
k ostatním předmětům duševního vlastnictví, spojená s dodanými podklady a podkla-
dy nejsou poskytnuty bez vědomí a svolení takových subjektů, resp. autorů. Kupující 
je obeznámen s tím, že nese plnou právní odpovědnost za důsledky vzniklé poruše-
ním tohoto prohlášení.  

 
5) Část dosavadní přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace papírových jízdenek se ruší a 

nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku. Ostatní části 
přílohy č. 1 ve znění dodatku č. 1, vztahující se k jiným částem předmětu plnění (papírové 
kotouče do tiskáren a kotouče pro prodej jízdenek – Automaty Mikroelektronika) zůstávají 
beze změny. 

 
 

   II. 
Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1, pokud se nemění vzhledem k čl. I tohoto 
dodatku, zůstávají nedotčena  
 
 

 III. 
Dodatek č. 2: 
a)  je sepsán ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jeden výtisk. 
b) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
Přílohy (dle textu): Příloha č. 1 dodatku č. 2, (příloha č. 1 smlouvy - část) 
 
 
V Praze dne      V Olomouci dne                
Za prodávajícího:     Za kupujícího: 
 
 
 

………………………………    ……..………………………………….....  
    Ing. Richard Bulíček     Ing. Vladimír Menšík 
      generální ředitel      člen představenstva a výkonný ředitel 
 
 
 
       

 
 


