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Dohoda o vázanosti smlouvou o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 

službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů 

Tato dohoda o vázanosti smlouvou o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 

dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 

zákonů (dále jen „Dohoda“) se uzavírá níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

Město Česká Lípa 

Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1 

Zastoupeno: Mgr. Romanou Žateckou, starostkou 

IČO: 00260428 

DIČ: CZ00260428 

(dále jen „Objednatel“) 

 

BusLine MAD Česká Lípa s.r.o. 

Sídlo: Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily 

Zastoupena: Jakubem Vyskočilem, jednatelem 

IČO: 05666112 

DIČ: CZ699005114 

(dále jen „Dopravce“) 

(společně dále také jako „Smluvní strany“) 

I. 

1. Smluvní strany touto Dohodou potvrzují, že jsou vázáni smlouvou o veřejných službách v přepravě 

cestujících veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, uzavřenou mezi Objednatelem a Dopravcem dne 5. 10. 2018 

(dále jen „Smlouva“). 
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2. Smlouva byla schválena Radou města usnesením č. 1595/2018 ze dne 05. 10. 2018 a následně 

podepsána Smluvními stranami. Smluvní strany prostřednictvím této Dohody projevují vůli být nadále 

vázáni Smlouvou a potvrzují tak její platnost. 

3. Tato Dohoda je mezi Objednatelem a Dopravcem uzavírána z důvodu posílení právní jistoty a 

odstranění jakýchkoli pochybností ohledně platnosti Smlouvy. 

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že osoby uvedené v identifikaci Smluvních stran jsou oprávněny 

zastupovat příslušnou smluvní stranu. Objednatel dále prohlašuje, že jak Smlouvu, tak tuto Dohodu 

byla oprávněna schválit Rada města Česká Lípa v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

II. 

5. Dohoda je sepsána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 (dvou) 

vyhotoveních. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, a že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož pod tuto Dohodu připojují své podpisy. 

7. Dohoda bude nejdříve podepsána Dopravcem a následně Objednatelem. Dohoda tak nabývá 

platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nejpozději však dnem zveřejnění 

Dohody v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zveřejnění obsahu Dohody v registru smluv 

zajistí Objednatel. 

 

V České Lípě dne 16. 10. 2018 

 

 

V Semilech dne 16. 10. 2018 

za Objednatele: 

 

 

 

............................................... 

Mgr. Romana Žatecká, v. r. 

starostka 

 

za Dopravce: 

 

 

 

............................................... 

Jakub Vyskočil, v. r. 

jednatel 

 

 

Doložka dle § 41odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů: 

 

Uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením Rady města č. 1623/E/2018 z 98. jednání konaného 

dne 15. 10. 2018. 


