
DODATEK č.  39  

 

ke Smlouvě o veřejných službách ve veřejné drážní a městské autobusové dopravě v systému 
Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 ze dne 21. 12. 2009 (dále jen „Smlouva“) 
 
evidenční číslo dopravce: 1152 39 09 

 

1. Hlavní město Praha 

 se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

 IČO: 00064581 

 DIČ: CZ00064581, plátce DPH 

 č. účtu: 5147998/6000  
  

 zastoupené  
 

 Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy, příspěvkovou organizací  
 se sídlem: Rytířská 10, 110 00 Praha 1 

 IČO: 60437359 

 DIČ: CZ60437359, plátce DPH 

 č. účtu: 2000930012/6000 

 jednající: Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel 
 (dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

2. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 

 se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

 IČO: 00005886  

 DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

 č. účtu: 1930731349/080 0  
 zastoupený: Ing. Petr Witowski, předseda představenstva 

                          Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva 

(dále jen „Dopravce“) 
 

 

Preambule 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Dopravce poskytuje objednateli na základě Smlouvy veřejné služby ve 
veřejné dopravě za účelem zabezpečení dopravní obslužnosti na území hlavního města Prahy a 
objednatel mu za poskytování těchto služeb v souladu se Smlouvou hradí příslušnou kompenzaci; 
 

VZHLEDEM K TOMU, že  
autobusová linka PID č. 180 je spolufinancována na základě smlouvy o spolupráci mezi 
Objednatelem a IKEA Centres Česká republika s.r.o. a IKEA Česká republika, s.r.o. se sídlem 
Skandinávská 15a/144, 155 00 Praha 5; IČ: 27081028; DIČ: CZ27081028;  

autobusová linka PID č. 191 je spolufinancována na základě smlouvy o spolupráci mezi 
Objednatelem a Aircraft view Prosperties a.s., se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 
7; IČO: 6580351; DIČ: CZ6580351;  

autobusová linka 263 je spolufinancována na základě smlouvy o spolupráci mezi Objednatelem a 

International School of Prague s.r.o. se sídlem Praha 6, Nebušická 700, PSČ 160 00; IČ: 62503740 

DIČ: CZ699000177 ;  



 

 

a autobusové linky 130  a 246 jsou spolufinancovány na základě smlouvy o spolupráci mezi 
Objednatelem a Globus ČR, v.o.s. se sídlem: Kostelecká 822/75, Praha 9 - Čakovice, PSČ 196 00; 

IČO: 63473291, DIČ: CZ63473291 

jsou finanční prostředky určené pro 2 až 4. čtvrtletí roku 2019 na dofinancování provozu těchto linek 
zapracovány do kompenzace pro dopravce. 
 

SMLUVNÍ STRANY UZAVÍRAJÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 39 ke Smlouvě (dále 
jen „dodatek č. 39“): 

I. 

Předmět dodatku č. 39 

 

Předmětem tohoto dodatku č. 39 je v souladu s dohodou Smluvních stran změna kompenzace za 

veřejné služby poskytované dopravcem objednateli dle Smlouvy v souvislosti s  provozem 

autobusových linek PID č. 180, č. 191, 263, 130 a 246.  

 

II. 

Zálohy na kompenzaci na rok 2019 

 

1. Smluvní strany se, po projednání v orgánech hl. m. Prahy (Usnesení Rady hlavního města Prahy 
č. 2448 ze dne 4. 11. 2019 a usnesení č. 2867 ze dne 16.12.2019 tisk R-35352 ), dohodly takto: 

 

a) Smluvní strany se z důvodu dofinancování a rozšíření objednávky provozu autobusové linky PID 

č. 180 v období od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019 dohodly na zvýšení kompenzace o 3 803 481,90 Kč 
(slovy:  tři miliony osm set tři tisíce čtyři sta osmdesát jedna koruna česká a devadesát haléřů); 

b) smluvní strany se z důvodu dofinancování a rozšíření objednávky provozu autobusové linky PID 

č. 191 v roce 2019 (od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019) dohodly na zvýšení kompenzace o 
2 061 040,50 Kč (slovy: dva miliony šedesát jedna tisíc čtyřicet korun českých a padesát haléřů); 

c)  smluvní strany se z důvodu dofinancování a rozšíření objednávky provozu autobusové linky PID 
č. 263 v roce 2019 (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019) dohodly na zvýšení kompenzace o 
126 224,30 Kč (slovy: jedno sto dvacet šest tisíc dvě stě dvacet čtyři koruny české a třicet haléřů); 

d) smluvní strany se z důvodu dofinancování a rozšíření objednávky provozu autobusových linek 

PID č. 130 a 246 v roce 2019 (od 29. 6. 2019 do 31. 12. 2019) dohodly na zvýšení kompenzace 
o 1 114  364,80 Kč (slovy: jeden milion jedno čtrnáct tisíc jedno sto tři sta šedesát čtyři koruny 

české a osmdesát haléřů); 
  

2. Objednávka výkonů autobusových linek PID č. č. 180, č. 191, 263, 130 a 246  je již zapracována v 

celoročním objemu roku 2019 do příloh č. 1 a 1a) v dodatku č. 34 této smlouvy. 
 

3. Předběžný roční odhad kompenzace se zvyšuje o částku 7 105 111,50 Kč (v provozní části 
kompenzace) a pro rok 2019 ve znění tohoto dodatku č. 39 celkem odpovídá částce 

14 909 737 715,80Kč (slovy: čtrnáct miliard devět set devět milionů sedm set třicet sedm tisíc 
sedm set patnáct korun českých a  osmdesát haléřů). 

 

4. Záloha na kompenzaci ve výši 7 105 111,50 Kč bude uhrazena dle splátkového kalendáře 

uvedeného v novém znění přílohy č. 5 tohoto dodatku č. 39. Dojde-li k podpisu tohoto dodatku 

č. 39 a jeho zveřejnění po uplynutí lhůty splatnosti zvýšených záloh na kompenzace uvedených 
v příloze č. 5 k dodatku č. 39 této smlouvy, je splatnost této zálohy posunuta a činí nejvýše pět 
pracovních dnů po zveřejnění tohoto dodatku č. 39 v registru smluv. V tomto případě není však 
dotčena splatnost záloh sjednaných dodatkem č. 38 této smlouvy a posunutí data splatnosti se 
vztahuje pouze ke zvýšené záloze na kompenzaci. V případě, že by nedošlo k vypořádání závazků 



 

 

plynoucích z tohoto dodatku smlouvy č. 39 do 30.12.2019, bude zahrnuto až do celkového 
vyúčtování roku 2019. 

 

5. Přílohy Smlouvy se doplňují o nové znění přílohy č. 5 Platební kalendář uvedené v  příloze tohoto 
dodatku č. 39. 

 

III. 

Závěrečná ujednání 
 

1.  Dosavadní ustanovení Smlouvy se uplatní pouze v rozsahu, v jakém tento Dodatek č. 39 

nestanoví jinak. 
 

2. Tento Dodatek č. 39 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 
3. Tento Dodatek č. 39 se vyhotovuje v 8 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z 

nichž 4 obdrží Objednatel a 4 Dopravce. 
 

 

 

 

V Praze dne: 

 

Za Objednatele: 

 

 

V Praze dne: 

 

Za Dopravce: 

 

Hlavní město Praha,  
zastoupené Regionálním organizátorem 
Pražské integrované dopravy, příspěvkovou 
organizací  

 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

………………………….. 

Ing. et Ing. Petr Tomčík 

ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 
Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

……………………………………. 
Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 
 

  

 

  

   



 

 

 



 


