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PŘÍLOHA Č. 9 – NAVÝŠENÍ ODMĚNY 

 

Část A 

1. V letech 2017 a 2018 Dopravci náleží navýšení Odměny o 2,85 Kč na 1 ujetý vozokilometr. 

2. Navýšení Odměny dle odst. 1 dopravci náleží za období od 1.1.2017. 

3. Navýšení Odměny dle odst. 1 nevstupuje do přepočtu Nabídkové ceny dle ostatních ustanovení 

Smlouvy, tzn. není součástí základny, ze které se počítá aktuální výše Nabídkové ceny a navýšení 

Odměny dle odst. 1 je vždy placeno nad rámec Odměny vypočtené z aktuální Nabídkové ceny. 

4. Navýšení Odměny dle odst. 1 Objednatel poskytuje Dopravci výhradně na úhradu osobních nákladů 

zaměstnanců, kteří se přímo podílí na plnění závazku veřejné služby pro Jihomoravský kraj, a to 

zejména řidičů. Toto navýšení Odměny je Dopravce oprávněn využívat, nikoliv však průběžně 

rovnoměrně v každém roce, nejpozději do termínu výplaty mezd za prosinec 2019. Využívání 

navýšení Odměny dle odst. 1 je Dopravce povinen Objednateli průkazně dokládat v každém 

kalendářním roce do 31.3. následujícího kalendářního roku a konečnou výši využití navýšení 

Odměny dle odst. 1 průkazně doložit do 31.3.2020. Pokud Dopravce Objednateli průkazně nedoloží 

využití navýšení Odměny podle odst. 1 ve výše uvedeném termínu, ačkoli k tomu byl dvakrát marně 

vyzván, je Objednatel oprávněn jednostranně konstatovat, že Dopravce řádné využití prostředků 

nedoložil a Dopravce je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající finančním 

prostředkům získaným navýšením Odměny dle odst. 1 ve výši, pro niž stanovené použití finančních 

prostředků průkazně nedoložil. 

5. Navýšení Odměny v rámci každé části veřejné zakázky (výběrové skupiny) získané Dopravcem 

však zároveň v součtu nesmí dosáhnout finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku dle 

nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání 

veřejných zakázek, nebo 10 % původní hodnoty závazku. V případě, že by navýšení Odměny určené 

dle této přílohy mělo v součtu v rámci každé části veřejné zakázky (výběrové skupiny) dosáhnout 

finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku, nebo 10 % původní hodnoty závazku, nebude 

zbývající částka navýšení Odměny Dopravci poskytnuta, a to v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Objednatel bude Dopravci v letech 2017 a 2018 poskytovat navýšení Odměny měsíčně na základě 

ujetých vozokilometrů v příslušném kalendářním měsíci. Počet ujetých vozokilometrů bude pro 

účely úhrady navýšení Odměny vycházet z měsíčního vyúčtování zpracovávaného Pověřenou 

osobou a odsouhlaseného Dopravcem. Navýšení Odměny bude Dopravci hrazeno současně 

s platbou Doplatku Odměny vycházejícího z měsíčního vyúčtování zpracovávaného Pověřenou 

osobou a odsouhlaseného Dopravcem. Úhrada za období od 1.1.2017 do uzavření Dodatku smlouvy 

bude Objednatelem uhrazena jednorázově dle již předložených vyúčtování do 15 dnů od uzavření 

Dodatku č. 1 této smlouvy. 

7. Dopravce bere na vědomí, že za stávající právní úpravy mu z rozpočtu Jihomoravského kraje na 

úhradu kompenzace navýšení nákladů v souvislosti se změnou odměňování řidičů od 1.1.2017 

nebude podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, poskytnuto více finančních prostředků, než je uvedeno v této části 

přílohy. 

 

 



Stránka 2 z 2 

 

Část B 

1. V roce 2018 Dopravci náleží nad rámec Části A další navýšení Odměny o 0,24 Kč na 1 ujetý 

vozokilometr.  

2. Navýšení Odměny dle odst. 1 dopravci náleží za období od 1.1.2018. 

3. Navýšení Odměny dle odst. 1 nevstupuje do přepočtu Nabídkové ceny dle ostatních ustanovení 

Smlouvy, tzn. není součástí základny, ze které se počítá aktuální výše Nabídkové ceny a navýšení 

Odměny dle odst. 1 je vždy placeno nad rámec Odměny vypočtené z aktuální Nabídkové ceny. 

4. Navýšení Odměny dle odst. 1 Objednatel poskytuje Dopravci výhradně na úhradu osobních nákladů 

zaměstnanců, kteří se přímo podílí na plnění závazku veřejné služby pro Jihomoravský kraj, a to 

zejména řidičů. Toto navýšení Odměny je Dopravce oprávněn využít v roce 2018, nejpozději do 

termínu výplaty mezd za prosinec 2018. Využití navýšení Odměny dle odst. 1 je Dopravce povinen 

Objednateli průkazně doložit do 31.3.2019. Pokud Dopravce Objednateli průkazně nedoloží využití 

navýšení Odměny podle odst. 1 ve výše uvedeném termínu, ačkoli k tomu byl dvakrát marně 

vyzván, je Objednatel oprávněn jednostranně konstatovat, že Dopravce řádné využití prostředků 

nedoložil a Dopravce je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající finančním 

prostředkům získaným navýšením Odměny dle odst. 1 ve výši, pro niž stanovené použití finančních 

prostředků průkazně nedoložil. 

5. Navýšení Odměny v rámci každé části veřejné zakázky (výběrové skupiny) získané Dopravcem 

však zároveň v součtu nesmí dosáhnout finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku dle 

nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání 

veřejných zakázek, nebo 10 % původní hodnoty závazku. V případě, že by navýšení Odměny určené 

dle této přílohy mělo v součtu v rámci každé části veřejné zakázky (výběrové skupiny) dosáhnout 

finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku, nebo 10 % původní hodnoty závazku, nebude 

zbývající částka navýšení Odměny Dopravci poskytnuta, a to v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Objednatel bude Dopravci v roce 2018 poskytovat navýšení Odměny dle odst. 1 měsíčně na základě 

ujetých vozokilometrů v příslušném kalendářním měsíci. Počet ujetých vozokilometrů bude pro 

účely úhrady navýšení Odměny vycházet z měsíčního vyúčtování zpracovávaného Pověřenou 

osobou a odsouhlaseného Dopravcem. Navýšení Odměny bude Dopravci hrazeno současně 

s platbou Doplatku Odměny vycházejícího z měsíčního vyúčtování zpracovávaného Pověřenou 

osobou a odsouhlaseného Dopravcem. Úhrada za období od 1.1.2018 do uzavření Dodatku smlouvy 

bude Objednatelem uhrazena jednorázově dle již předložených vyúčtování do 15 dnů od uzavření 

Dodatku č. 2 této smlouvy. 

7. Dopravce bere na vědomí, že za stávající právní úpravy mu z rozpočtu Jihomoravského kraje na 

úhradu kompenzace navýšení nákladů v souvislosti se zvýšením základní sazby minimální mzdy a 

nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1.1.2018 nebude podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuto více 

finančních prostředků, než je uvedeno v této části přílohy. 


