
Dodatek ke Smlouvě O spolupráci 

EV.Č.I 2 0671310 
Z //ýjťì /2018 

Dodatek č. 3 
ke Smlouvě O spolupráci ze dne 1. 5. 2013, ev. č.: 2 0671310 

zákazník: Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 
zapsaný V OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 7123 
Jeronýmova 494/20 
460 07 Liberec 7 
zastoupena: na základě plné moci Bc. Barborou Saitlovou 
IČO: 61327336 
DIČ: CZ61327336 

dále jen „zákazník nebo Bílí Tygří" 

provozovatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 372 
Mrštíkova 3 
461 71 Liberec III 
zastoupený: na základě plné moci Ing. Lubošem Wejnarem, ředitelem společnosti 
IČO: 47311975 

dále jen „provozovatel nebo DPMLJ" 

uzavírají Dodatek číslo 3 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené mezi zákazníkem a provozovatelem ze dne 
1. 5. 2013 pod evidenčním číslem 2 067 13 10 (dale jen ,,Dodatek“). 

I. Důvod dodatku 
Předmětem Dodatku ćíslo 3 je prodloužení trvaní a účinnosti Smlouvy O spolupráci ze dne 1. 5. 2013. 

II. Předmět dodatku 

1. Dodatkem dochází ke změně dohody odstavce č. 6.1. v článku „VI. Společná a závěrečná 
ustanovení", která nově prodlužuje platnost a účinnost smlouvy na dobu určitou a to: 

od 1. 5.2018 do: 30. 4. 2021 (36 měsíců) 

3. Dodatkem dochází ke změně dohody odstavce č. 5.1. v článku ,, V. Cena a fakturace", která nově 
stanovuje: 

5.1. Zákazník se tímto Dodatkem zavazuje Zaplatit provozovateli za jeho plnění celkovou smluvní odměnu za 
dobu účinnosti smlouvy ve výši 1 050 000,- Kč + DPH V Zákonem stanovené výši. 
4. Dodatkem dochází ke změně dohody odstavce č. 5.2. v článku ,, V. Cena a fakturace", která nově 
Stanovuje: 

5. 2. Provozovatel se tímto Dodatkem Za vazuje Zaplatit zákazníkovi Za jeho plnění celkovou smluvní odměnu 
za dobu účinnosti smlouvy ve výši 1 050 000,- Kč + DPH V zákonem stanovené výši. 
5. Dodatkem dochází ke změně dohody odstavce č. 5.3. v článku ,, V. Cena a fakturace", která nově 
stanovuje: 

5. 3. Bílí Tygři vystaví daňové doklady dle článku 5.1. navýšené O DPH a označí je textem ,,Neproplácet- 
Reciproce“ a to v těchto termínech: - 

- Zdanitelné plnění k datu 30. 9. 2018 ve výši 350 000,- Kč + DPH, tj. plnění za období od: 1. 5. 

2018 do 30. 4. 2019
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- Zdanitelné plnění k datu 30. 9. 2019 ve výší 350 000,- Kč + DPH, tj. plnění za období od: 1, 5. 

2019 do 30. 4. 2020 
- Zdanltelne' plnění k datu 30. 9. 2020 ve výši 350 000,- Kč + DPH, tj. plnění za období od: 1. 5. 

2020 do 30. 4. 2021 

6. Dodatkem dochází ke změně dohody odstavce Č. 5.4. v článku ,,\/. Cena a fakturace", která nově 
stanovuje: 

5.4. DPMLJ vystaví daňové doklady dle článku 5. 2. navýšené o DPH a označí je textem ,,Neprop/ácet - 
Reciproce" a to V těchto termínech; 

- Zdanitelné plnění k datu 30. 9. 2018 ve výší 350 000,- Kč + DPH, tj. plnění za období od 1. 5. 

2018 do 30. 4. 2019 
- Zdanitelné plnění k datu 30. 9. 2019 ve výši 350 000,- Kč + DPH, tj. plnění za období od 1. 5. 

2019 do 30. 4. 2020 
- Zdanitelné plnění k datu 30. 9. 2020 ve výši 350 000,- Kč + DPH, tj. plnění za období od 1. 5. 

2020 do 30. 4. 2021 

7 Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) a dodatky Smlouvy zůstávají 
V platnosti beze změny. 

lll. Závěrečná ustanovení 
Dodatek vstupuje v platnost podpisem zástupců obou smluvních stran. 
Vztahy vyplývající Z této smlouvy a smlouvou neupravené se řídí ustanovením občanského Zákoníku. 
Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek bude zveřejněna v registru smluv podle Zákona č. 

340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (Zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku, které jsou chráněny 
zvláštními Zákony (obchodni, bankovní tajemství, osobní údaje, __.) a nemohou být poskytnuty, a to 
šedou barvou Zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za Zveřejnění neoznačených 
údajů podle předešlé vëty nenese žádnou odpovědnost. 
Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 Odst. 1 zákona Č.. 

340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (Zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle Dodatku poskytnuta před její účinností jsou plnění bez 
právního důvodu a strana, která by plnila před účinností Dodatku, nese veškerou odpovědnost Za 
případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění 
přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Dodatek je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, Z nichž jeden obdrží zákazník a provozovatel obdrží 
dva. 

Smluvní strany tohoto Dodatku prohlašují a stvizují svými podpisy, že mají plnou Způsobilost k právním 
úkonům aže tento dodatek ke smlouvě uzavírají ze své vůle, svobodně avážnë, že ho neuzavírají 
vtísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, Že si ho před podpisem řádně přečetly a sjeho 
obsahem souhlasí. 

V Liberci dne: V Liberci dne: 4,ľŰ Í/ 
Bılı Tygři: DPMLJ: 


