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Dodatek č. 2  

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové 

dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti 

Libereckého kraje 
 

č. OLP/4623/2016 
 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 

1. Liberecký kraj  

 Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

 IČ: 70891508 

 DIČ: CZ70891508 

 Bankovní spojení: 19-7964200287/0100 

 Zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem 

 

na straně jedné (dále jen Objednatel) 

 

a 

 

2. Obchodní společností:  COMPAG CZ s.r.o.  

 Se sídlem: Mimoň, V Lukách 95/IV, PSČ 471 24 

 IČ: 62241630 

 DIČ: 

Bankovní spojení: 

CZ62241630 

107-1158840207/0100 

 Zastoupenou: Radkem Lizcem, jednatelem a  

Bc. Ondřejem Doušou, jednatelem 

 zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8051 
 

na straně druhé (dále jen Dopravce) 

 

 

takto: 

 

 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 
 

1) Smluvní strany uzavřely dne 07. 12. 2016 Smlouvu o veřejných službách v přepravě 

cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní 

obslužnosti Libereckého kraje. Dne 6. 12. 2017 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě. 

2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl přijat z důvodu aktualizace rozsahu objednaného 

dopravního výkonu pro období od 9. prosince 2018 do 14. prosince 2019 a zohlednění 

poskytování státem nařízených slev z jízdného a bezplatné přepravy ve veřejné osobní 

dopravě. 
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Článek II. 

Změny smlouvy 
 

1) Dodatkem č. 2 dochází ke změně znění odst. 10 článku II. Smlouvy, který nově zní takto: 

„10. Dopravce prokazuje splnění objednaného dopravního výkonu dle této Smlouvy 

níže uvedenými podklady v členění dle jednotlivých měsíců a linek takto: 
 

- číslo spoje, počet spojů v daném měsíci, počet km dle jízdního řádu na jednom spoji, 

počet skutečných ujetých kilometrů celkem, počet Objednatelem kompenzovaných 

kilometrů podle jízdního řádu, celková tržba bez DPH, průměrná tržba bez DPH  

na 1 km a tržba bez DPH vztahující se ke kompenzovaným kilometrům, výše 

kompenzace na příslušném spoji vztahující se ke kompenzovaným kilometrům 

(členění po spojích a celkem za linku),  

- přehled o neuskutečněných spojích s uvedením důvodů, 

- přehled o výši kompenzace ztráty na jízdném vzniklé Dopravci při poskytování 

státem nařízených slev z jízdného a bezplatné přepravy, které Dopravce poskytne 

v souladu s platným cenovým Výměrem Ministerstva financí. Principy výpočtu 

kompenzace ztráty na jízdném za jízdní doklady IDS IDOL a požadavky na 

uplatnění kompenzace ztráty za jízdní doklady dle jednotlivých tarifů jsou 

uvedeny v Příloze č. 9 této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje během platnosti této 

Smlouvy aktualizovat znění Přílohy č. 9 Smlouvy; v takovém případě je Dopravce 

povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě, kterým se změní Příloha 

č. 9. 
 

Podklady je Dopravce povinen předložit Objednateli v elektronické podobě, a to za 

každý měsíc, vždy nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce. Výše 

uvedené podklady tvoří nedílnou část faktury a jsou nezbytnou podmínkou jejího 

uhrazení. 
 

Dopravce ve vyúčtování uvede údaje za všechny tarify jízdného, které jsou  

na předmětných výkonech uplatňovány (např. tarif IDOL, tarif Dopravce, tarify 

ostatních IDS). Podrobnosti vyúčtování a jeho formu určuje Objednatel – vzorová 

tabulka pro vyúčtování je uvedena v Příloze č. 8 této Smlouvy. 
  

Konečné vyúčtování úhrady kompenzace za celé období platnosti příslušného jízdního 

řádu (JŘ 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019) provedené s ohledem na odst. 4, 5 a 6 čl. 

III. této Smlouvy předloží Dopravce Objednateli nejpozději do 25. ledna následujícího 

roku (tedy pro období platnosti JŘ 2016/2017 do 25. ledna 2018; pro období platnosti JŘ 

2017/2018 do 25. ledna 2019 a pro období platnosti JŘ 2018/2019 do 25. ledna 2020). 

Dále je v případě vyžádání Objednatelem Dopravce povinen předložit Objednateli 

rozbor skutečně ujetých kilometrů na lince po dnech.“ 

2) Dodatkem č. 2 dochází ke změně znění odst. 11 článku II. Smlouvy, který nově zní takto: 

„11. Dopravce je povinen doložit Objednateli skutečnou výši kompenzace 

za poskytování služeb ve veřejném zájmu k zajištění dopravní obslužnosti výkazem 

skutečných nákladů a výnosů (Příloha č. 4 této Smlouvy) a výkazem provozních aktiv 

(Příloha č. 5 této Smlouvy) dle znění Vyhlášky č. 296/2010 Sb. o postupech pro 

sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace (dále jen „vyhláška č. 
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296/2010 Sb.“). Výši Ministerstvem dopravy poskytnuté kompenzace ztráty  

na jízdném vzniklém Dopravci při poskytování státem nařízených slev z jízdného  

a bezplatné přepravy ve veřejné osobní dopravě uvede Dopravce v kolonce „ostatní 

výnosy“ (bez DPH). Výkazy uvedené v tomto bodě budou Dopravcem zpracovány za 

celé období platnosti příslušného jízdního řádu (tedy za období platnosti JŘ 2016/2017, 

2017/2018 a 2018/2019). Dopravce je povinen předložit Objednateli výkazy nejpozději 

do 25. ledna následujícího roku (tedy pro období platnosti JŘ 2016/2017 do 25. ledna 

2018; pro období platnosti JŘ 2017/2018 do 25. ledna 2019 a pro období platnosti JŘ 

2018/2019 do 25. ledna 2020). 

3) Dodatkem č. 2 dochází k vložení nového odst. 18 článku II. Smlouvy v tomto znění: 

„18. Dopravce se zavazuje po celou dobu platnosti této Smlouvy mít 

s Ministerstvem dopravy uzavřenou Smlouvu o kompenzaci slev z jízdného ve 

veřejné osobní dopravě s účelem zajištění kompenzace ztráty na jízdném vzniklém 

Dopravci při poskytování státem nařízených slev z jízdného a bezplatné přepravy 

ve veřejné osobní dopravě.“ 

4) Dodatkem č. 2 dochází ke změně znění odst. 6 článku VI. Smlouvy v tomto znění: 

„6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

- příloha č. 1: Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů 

- příloha č. 2: Výchozí finanční model (veřejná linková doprava) 

- příloha č. 3: Výchozí model provozních aktiv 

- příloha č. 4: Výkaz skutečných nákladů a výnosů (veřejná linková doprava) 

- příloha č. 5: Výkaz provozních aktiv 

- příloha č. 6: Přehled vozového parku 

- příloha č. 7: Standardy kvality 

- příloha č. 8: Vzor pro vyúčtování kompenzace 

- příloha č. 9: Implementace výpočtu kompenzace ze slev od 1. 9. 2018 do ZC 

IDOL II“ 

5) Dodatkem č. 2 se mění Příloha č. 1 Smlouvy. Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy je 

přílohou č. 1 tohoto Dodatku. 

6) Dodatkem č. 2 se mění Příloha č. 8 Smlouvy. Nové znění Přílohy č. 8 Smlouvy je 

přílohou č. 2 tohoto Dodatku. 

7) Dodatkem č. 2 se vkládá nová Příloha č. 9 Smlouvy. Znění Přílohy č. 9 Smlouvy je 

přílohou č. 3 tohoto Dodatku. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2) Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, všechny s platností originálu, 

z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Dopravce. 

3) Dopravce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 
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DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, 

zveřejní Objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na 

základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dopravce výslovně souhlasí s tím, aby 

tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv Objednatelem zveřejněn. Dopravce 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4) Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn Objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a 

to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před 

tímto dnem. 

5) Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2230/18/RK  

ze dne 20. 11. 2018 

6) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:  

- Příloha č. 1 -  Nová Příloha č. 1 ke Smlouvě, která nahrazuje původní Přílohu č. 1  

ke Smlouvě 

- Příloha č. 2 -  Nová Příloha č. 8 ke Smlouvě, která nahrazuje původní Přílohu č. 8  

ke Smlouvě 

- Příloha č. 3 - Nová Příloha č. 9 ke Smlouvě 

 

 

 

 

 

V Liberci dne 07. 12. 2018 V Mimoni dne 05. 12. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………             …………..…………...     

Martin Půta 

hejtman 

Radek Lizec                               Bc. Ondřej Douša             

jednatel                                       jednatel 
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PŘÍLOHA Č. 1   
 

 

SEZNAM LINEK A SPOJŮ VČETNĚ VÝPOČTU KILOMETRŮ 
 

 

DOPRAVCE: COMPAG CZ S.R.O. 
 

 

(PLATNOST OD 09. 12. 2018 DO 14. 12. 2019) 
 

Linka č. Název linky Spoj č. Celkem km Poznámka 

1 500 269 Mimoň – Brenná – Božíkov – Zákupy 1, 2, 4 5 572 v celé délce 

2 500 276 Stráž p.Ralskem - Křižany 
101, 102, 103, 104, 105, 

106 
9 072 v celé délce 

3 500 430 
Mimoň – Vranov – Ploužnice – Ralsko, 

Kuřívody 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 51, 52, 61 

59 804 v celé délce 

4 500 439 

Ralsko,Ploužnice – Mimoň – Stráž 

p.Ralskem – Brniště – Nové Zákupy –

Česká Lípa 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 101, 

102, 105, 106, 107, 108, 

111, 112 

57 214  v celé délce 

5 501 441 Nový Bor - Cvikov – Krompach 
1, 2, 3, 4, 102, 103, 104, 

109, 110 
16 658  v celé délce 

6 540 449 
Jablonné v Podještědí – Cvikov – Sloup 

v Čechách – Nové Zákupy – Velenice. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

12, 101, 102, 105, 106, 

107, 108 

73 017  v celé délce 

CELKEM 221 337   

 
Vysvětlivky: ve sloupci poznámka je uvedeno, v jaké délce budou spoje na jednotlivých linkách zahrnuty do 

systému DO Libereckého kraje (v celé délce, po území Libereckého kraje, pouze do zastávky, …) 

 

 

 

Za správnost údajů: 
 

 

V Mimoni dne 05. 12. 2018                           V Liberci dne 07. 12. 2018 
 
 

Dopravce:                   Objednatel:  

COMPAG CZ s.r.o.                 Liberecký kraj  

      

 

 

 

 

 

……………………….      ………………….  ………………………… 

Radek Lizec         Bc. Ondřej Douša  Martin Půta 

jednatel         jednatel                          hejtman 
 
 


