Dodatek č. 1
ke smlouvě 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
(dále jen „Dodatek“)
číslo smlouvy objednatele 0794/2018
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Česká Lípa
se sídlem
zastoupen:
IČO:
DIČ:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa
Ing. Jitkou Volfovou, starostkou města
00260428
CZ 00260428

(dále jen „Objednatel“)
a
BusLine MAD Česká Lípa s.r.o.
se sídlem
Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily
zastoupen:
Jakubem Vyskočilem, jednatelem
IČO:
05666112
DIČ:
CZ699005114
(dále jen „Dopravce“)
I.
Základní ustanovení
1.1.

Dne 5.10.2018 byla mezi Objednatelem a Dopravcem uzavřena smlouva 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 (dále jen
„Smlouva“), a to na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem
„Zajištění provozu MAD v České Lípě na období 10 let“, evidenční číslo zakázky ve
Věstníku veřejných zakázek Z2018-025105.

1.2.

S účinností od 1.9.2018 byla Výměrem MF č. 02/2018, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami, zavedena sleva z jízdného ve výši 75 % pro cestující ve věku od
6 do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 do 26 let a cestující starší 65 let. Tyto slevy
jsou Ministerstvem dopravy Dopravci kompenzovány.
II.
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je úprava Smlouvy v zájmu její určitosti a s cílem dosažení právní
jistoty smluvních stran, a to v souvislosti se shora uvedeným zavedením slev kompenzovaných
Dopravci Ministerstvem dopravy a v souladu s metodickým pokynem Ministerstva dopravy
s názvem: „Způsob promítnutí zavedení státních slev 75% do současných smluv o veřejných

službách“, č. j.: 16/2018-410-TAR/3. Uvedená kompenzace slev nepředstavuje tržbu z jízdného.
Společným záměrem smluvních stran je na základě tohoto dodatku sjednat, že o kompenzaci
slev bude snížena Kompenzace Dopravce, a to výlučně v rámci vztahu založeného Smlouvou.
Účelem tohoto dodatku je dále vyjasnit požadavky Objednatele na elektronický vizuální
informační systém – vnitřní přední v případě, že je vozidlo vybaveno LCD displejem, který
zobrazuje shodné informace ve vyšší kvalitě pro cestující.
III.
Změna Smlouvy
3.1.

Smluvní strany se dohodly, že čl. XI., odst. 76 Smlouvy bude nově znít následovně:
„76. Rozdíl mezi Cenou dopravního výkonu a součtem (i) skutečně dosažených tržeb za
dané období, respektive tržeb, které budou náležet Dopravci podle Principů zúčtování, a
(ii) výnosů Dopravce z kompenzace slev, které Dopravci skutečně uhradí Ministerstvo
dopravy, představuje Kompenzaci Dopravce. Pro potřeby měsíčního vyúčtování
Kompenzace se daným obdobím rozumí kalendářní měsíc. Pro vyloučení pochybností se
sjednává, že Cena dopravního výkonu se nesnižuje o žádné jiné položky než o výše
uvedené tržby, které budou náležet Dopravci podle Principů zúčtování, a o výše uvedené
výnosy Dopravce z kompenzace slev.“

3.2.

Smluvní strany se dohodly, že čl. XI., odst. 78 Smlouvy bude nově znít následovně:
„78. Dopravce předloží Objednateli vyúčtování Kompenzace do 25. dne následujícího
měsíce po měsíci, za který mu vznikl na Kompenzaci nárok. Vyúčtování Kompenzace
musí obsahovat počet kilometrů dopravního výkonu za vyúčtovávané období dle
Smlouvy (určený Objednatelem pro příslušné období mezi změnami Jízdních řádů), počet
skutečně realizovaných kilometrů za období, údaj o tržbách z jízdného za příslušné
období a údaj o výši výnosů Dopravce z kompenzace slev za příslušné období.
Podrobnosti vyúčtování a jeho formu určuje Objednatel.“

3.3.

Smluvní strany se dohodly, že Příloha Smlouvy č. 2b (Cena dopravního výkonu a pravidla
pro její aktualizaci) v části „Pojmy“ pod nadpisem „Kompenzace“ bude nově znít
následovně:
„Kompenzace je částka, kterou se Objednatel zavazuje zaplatit Dopravci na základě
uzavřené smlouvy. Kompenzace představuje rozdíl Ceny dopravního výkonu a
dosažených tržeb z jízdného za příslušné období [Kč/období]. Kompenzace může být dále
zvýšena o náhrady, pokud jsou ve Smlouvě sjednány, a snížena o jiné výnosy podle
příslušných smluvních ujednání (např. kompenzace slev na jízdném, které Dopravci
skutečně uhradí Ministerstvo dopravy, výnosy z reklam).“

3.4.

Smluvní strany se dohodly, že Příloha Smlouvy č. 3 (Standardy kvality a bezpečnosti
MAD Česká Lípa) v části 3.1.4.4. Elektronický vizuální informační systém - vnitřní přední
bude nově znít následovně:
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„Každé vozidlo standardu MAD musí být vybaveno dvouřádkovým elektronickým
vizuálním informačním systémem (nejčastěji z červených LED diod) umístěným v přední
části vozidla. Kloubové vozidlo musí být v zadní části za kloubem vybaveno dalším
elektronickým informačním panelem. Na panelu je střídavě zobrazován aktuální čas,
číslo linky, směr jízdy, následující zastávka, případně další dopravní informace.
Místo dvouřádkového elektronického vizuálního informačního systému a v případě
kloubového vozidla místo dalšího elektronického informačního panelu lze ve vozidle
použít jako nadstandardní vybavení LCD panel zobrazující střídavě nebo současně
shodné informace.“
3.5.

Mimo výše ujednané změny se Smlouva nemění a její ujednání nedotčená tímto
Dodatkem zůstávají v platnosti.
IV.
Závěrečná ustanovení

4.1.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a
dva dopravce.

4.2.

Uzavření tohoto Dodatku nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.4.

Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto Dodatku bude v plném znění uveřejněn 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).
Zveřejnění obsahu Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

V České Lípě dne 27. 3. 2019

_______________________
Ing. Jitka Volfová
starostka

V České Lípě dne 25. 3. 2019

__________________
Jakub Vyskočil
jednatel

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města č. 138/2019 z 10. jednání
konaného dne 19. 03. 2019.
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