
POVED
P<X«/Svky otq jniu: dc«iny Dodatek č. 2/2019 ke Smlouvě

o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti 
území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou

uzavřené podle zákona č.l 11/1994 Sb.. o silniční dopravě, v platném znění, 
a podle § 269 odst. 2 zákona č.513/1991 Sb.. Obchodního zákoníku, v platném znění

(dále jen „Smlouva41)
Smluvní strany:
Plzeňský kraj
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený: 
k podpisu pověřen:

Skroupova 18. 306 13 Plzeň 
70890366 
CZ70890366
Raiffeisenbank. a. s.. pobočka Plzeň. ě. ú.:
Ing. Josefem Bernardem - hejtmanem
Ing. Pavel Čížek - náměstek hejtmana pro oblast dopravy, na

základě usnesení RPK č. 3822/19 ze dne 26. 8. 2019 
(dále jen ..Objednatel”)

POVED s. r. o.
se sídlem: Nerudova 982/25. 301 00 Plzeň 
jednající: Ing. Zdeňka Kniochová, jednatelka 
IČ: 290 99 846 DIČ: CZ29099846
Bankovní spojení: RaitYeisenbank a.s.. pobočka Plzeň, č.ú.:
(dále i jen ..Organizátor” či ..POVED s. r. o.”)
a
Obec Chanovice
se sídlem: Chanovice č.p. 36, 341 01 Horažďovice 
zastoupená: Petrem Kláskem, starostou 
IČ: 00255556 DIČ: CZ00255556
Bankovní spojení: Komerční banka s. s., pobočka Horažďovice, č. ú.
(dále jen ..Dopravce”)

uzavírají k výše uvedené Smlouvě tento Dodatek č. 2/2019 (dále jen ..Dodatek”)

Článek I.
Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je doplnění Smlouvy o ekonomické vyhodnocení roku 2018. a to 
včetně případných změn plynoucích v uvedeném kalendářním roce z rozsahu výkonů 
realizovaných v tomto závazku a dosud smluvně nedefinovaných.
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Článek II.
Doplnění Smlouvy - ekonomické vyhodnoceni roku 2018

a
Já

Obec Chanovice

3

i
■o Předpoklad - 2018 Kč Kč/km

1 Předpoklad Rozsah objednaných km (v km) 162%

2 Předpoklad Ekonomicky oprávněné náklady (EON) bez navýšenimezd 278172.72 17,07

3 Předpoklad Ekonomicky oprávněné náklady (EON) pouze navýšení mezd 0.00 0,00

4 Předpoklad Ekonomicky oprávněné náklady (EON) CELKEM 278172.72 17,07

S Předpoklad Dohodnutý přiměřený zisk (DPZ) 36666.00 2.25

6 Předpoklad Cena dopravního výkonu COV (EON -f DPZ) vč. záloh na mzdy 314838.72 19,32

7 Předpoklad Tržby z jízdného 41717.76 2.56

8 Předpoklad Ztráta celkem = dotace od kraje v Kč vč. příp. vlivu navýšení mezd dle dodatku; vyplaceno 273 170,% 16.76

9 Kompenzace krajské slevy - záloha II. pololetí vyplacena krajem 6%0.00 0.43

10 Skutečnost • 2018

11 Skutečnost Realizovaný výkon (v kilometrech) 162%

12 Skutečnost Ekonomicky oprávněné náklady (EON) • vykázané dopravcem 311000.00 19,08

13 EON - přiznané (krajem) bez mezd 278 172.72 17,07

14 Ekonomicky oprávněné náklady (EON) pouze navýšení mezd 0.00 0,00

15 EON • přiznané (krajem) včetně mezd 278172.72 r 17.07

16 Přiměřený zisk 36666.00 2,25

17 CDV 314 838.72 19,32

18

19 Skutečnost Tržba z jízdného celkem (Kč) bez IDP 28 553.91 1.75

20 Skutečnost Tržba IDP (Kč) 86,20 0.01

21 Skutečnost Jiné tržby 0,00 0.00

22 Skutečnost Dotace do tržeb - slevy MD 23 504,42 1,44

23 Skutečnost Tržby celkem (Kč) 52144.53 3.20

24 Zálohově UHRAZENO ze strany kraje (Kč) BEZ krajských slev 273120.% r 16,76

25 Skutečno ztráto 262694.19 16,12

26 doplatek kroje (+)/vrotko kroji (■) -10426,77 -0,64

27 krajské slevy zo II. pololetí - nárok 0,00 0,00

28 vyplacené zálohy zo krajské slevy v II. poletí -6960,00 0.43

29 snížený odhod (z důvodu případné pfekompenzoce za slevy) -19 249.75 •1.18

30 doplatek kraje (+)/vratka kroji (•) -36 636,52 *2.25

31 Doplatek (+)/vratka (-) (mzdy) 0.00 0,00

32 Snížení odhadu (o předpoklad slev státu) (•) - dopravce vrátí -19 249.75 -1,18

Dosažený přiměřený zisk je přípustný. Výpočet maximální možné výše přiměřeného zisku dle 
vzorce v Nařízení vlády č. 493/2004 Sb. byl proveden na základě dostupných dat. která byla 
k dispozici.

Částka -36 636,52 Kč (přeplatek) bude Dopravcem uhrazena na účet Objednatele 
nejpozdčji do 60 dnu od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

Článek III.
Závěrečná ustanoveni

1. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3822/19 
ze dne 26.08.2019.

2. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 

vyhotovení. Organizátor jedno (1) vyhotovení a Dopravce jedno (I) vyhotovení.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento Dodatek Smlouvy je odrazem jejich pravé 
a svobodné vůle. budou jejím obsahem vázány a jsou oprávněny tento Dodatek uzavřít.

5. Dopravce bere na vědomí, že Objednatel je subjektem povinným uveřejňovat vybrané 
smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly.



podléhá-li tento Dodatek Smlouvy uveřejnění dle citovaného zákona, zajistí Objednatel 
její uveřejnění, a to nejpozději do 30 dnu od podpisu Dodatku poslední ze smluvních 
stran.

6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti nabývá 
tento Dodatek nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv, pokud mu podléhá dle 
odstavce 5. tohoto článku.

Plzeň dne 0!H0-™

Za Objednatele - Plzeňský kraj

Ing. Pavel Čížek
náměstek hejtmana pro oblast dopravy

Plzeň dne ' 4 2919

Za Organizátora - POVED s. r. o.

Za Dopravce - Obec Chanovice
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Počet výtisků :................ ....

Číslo výtisku :......................

Za správnost: ^

Radní ............................
Vedoucí odboru 

Právník

Kompetence na základě : ..........
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Ó 7 -10- 2019nnum :..........................................


