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Smlouva č.: 0054090907217
Smlouva č.: 09/550/3010

Dodatek číslo 24

ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících
uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s.

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno, PSČ 602 00
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44 99 27 85
DIČ: CZ44 99 27 85
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111 211 222/0800
k jednání ve věcech smluvních oprávněn:
Ing. Martin Račanský,
vedoucí Odboru dopravy MMB
(dále jen objednatel)

2. Dopravní podnik města Brna, a. s. (ve zkratce DPMB, a.s.)
se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 656 46
zastoupená Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva a

Ing. Josefem Veselým, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, odd. B, vložka 2463
IČO: 25 50 88 81

generální ředitel
provozní ředitel
ekonomická ředitelka

(dále jen dopravce)
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Dle článku VII. odstavce 3. smlouvy č. 0054090907217 (09/550/3010) uzavírají smluvní 
strany tento dodatek č. 24.  
 
Smluvní strany se dohodly na úpravách příloh č.1a), č.1b), č. 2, č. 3, č. 6, č. 7 a č. 9 smlouvy 
tak, jak jsou uvedeny v tomto dodatku s tím, že: 
 

A) od 1. 1. 2020 jsou platné a účinné přílohy:  
 

 příloha č. 6 - Finanční model nákladů a výnosů pro rok 2020 
 
 příloha č. 7 - Platební kalendář pro poskytování záloh na úhradu kompenzace z veřejné 

přepravy cestujících v roce 2020  
 

 příloha č. 9 - Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje platný  
od 1. 1. 2020 
 

 
B) od 15. 12. 2019 jsou platné a účinné přílohy:  

 
 příloha č. 1a) - Plán organizace městské hromadné dopravy na rok 2020 na území 

statutárního města Brna  
 
 příloha č. 1b) - Plán organizace městské hromadné dopravy na rok 2020 mimo území 

statutárního města Brna  
 

 příloha č. 2 - Rozpis přepravních výkonů ze závazku veřejné služby na rok 2020  
 

 příloha č. 3 - Dopravně provozní standardy linek                 
           

 Ostatní ustanovení smlouvy č. 0054090907217 (09/550/3010) zůstávají beze změn. 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 
1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv.  Obě strany souhlasí s tím, že výše uvedenými přílohami se budou řídit od dat 
jejich účinnosti, uvedených výše.  
 
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá  
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 
 
3. Součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 
  

 příloha č. 1a) – Plán organizace městské hromadné dopravy na rok 2020 na území 
statutárního města Brna  

 příloha č. 1b) – Plán organizace městské hromadné dopravy na rok 2020 mimo území 
statutárního města Brna  

 příloha č. 2 – Rozpis přepravních výkonů ze závazku veřejné služby na rok 2020 
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 příloha č. 3 - Dopravně provozní standardy linek      
 příloha č. 6 - Finanční model nákladů a výnosů pro rok 2020 
 příloha č. 7 – Platební kalendář pro poskytování záloh na úhradu kompenzace z veřejné 

přepravy cestujících v roce 2020 
 příloha č. 9 – Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje platný  

od 1. 1. 2020 
 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a že je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 
5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona). 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek, včetně metadat, byl zveřejněn v registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek k uveřejnění zašle správci registru smluv 
statutární město Brno. 

 
                                        
                                                            Doložka 
 

Tento dodatek č. 24 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna Z8/……. konaného dne   
  
 
V Brně dne:                                                                                      V Brně dne: 
 
 
  
 

……………………………….                                                       ….……………………… 
      za statutární město Brno     za DPMB, a.s. 
 
               primátorka                                                                          předseda představenstva 
         JUDr. Markéta Vaňková                                                             Ing. Miloš Havránek      
 
 
 

        ..…………………………. 
                 za DPMB, a.s. 
        
             člen představenstva 
               Ing. Josef Veselý 


