
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obsluŽnosti
území Pardubického kraje a Kraje Vysoěina veřejnou linkovou osobní dopravou v
souvislosti se zadávacĺm řízenĺm Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr
autobusových dopravcŮ pro mezikĘské linky (dále jako ,,smlouva,,), přičemz nynĺ
v souladu s ěl. Vl odst. 2 smlouvy uzaviraji tento dodatek č. l.

Dodatek č. l ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní
obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou

linkovou osobní dopľavou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje
Vysočina a Pardubického kĘe na výběr autobusových dÖpľavců

pro mezikrajské linky

uzavřený nĺŽe uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

evidenčnĺ čĺslo dodatku č. l Pardubĺckého kraje: onsu/zz/zoosa/r'

Kraj Vysočina
se sídlem ŻiŽkova 57,587 33 Jihlava
199to9nenÝ MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina
ICO: 70890749
Bankovní spojení: 4050005000/6800

a

Pardubický kraj
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
:9ĺoyĘ9!! JU^Dr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
ICO:70892822
Bankovníspojení: Komerční banka, a's., Pardubice (č. Ú': 1O7-17522oo237/o1oo)

(dále společně jen ,,smluvní strany,,)

t.

!t. Předmět dodatku č. l

Text článku ll odst' 6 se ruší a jeho nové znění je nástedující:



III.

,,JestliŽe bude zahájeno zajišt'ování dopravní obsluŽnosti dle této smlouvy od
15.12.2019, pak platí následující.

Kraj Vysočina uznává na mezikrajských linkách na území Kraje Vysočina tarif
Pardubického kraje lREDo, a to od 15'12.2019. Pardubický kraj uznává na
mezikrajských linkách na území Pardubického kraje tarif Kraje Vysočina VDV, a to
od 1.3.2020.
Na mezikrajských linkách, v případě vnitrokrajské relace, bude cestujícĺodbaven v
tarifu příslušného kraje, na jehoŽ Územíje cesta realizována.
Smluvní strany se dále zavazuji, Že pro mezikrajské linky uznávĄí také tarif
dopravce každé smluvní strany, a to jen v případě, że na daném spoji není zaveden
tarif jednoh o z krĄŮ v celé délce spoje.

K projednání a odsouhlasení změn uznáváni tarifu/tarifů jsou do budoucna
pověřené příslušné odbory smluvních stran. o projednáni a dohodě o změně
uznání tarifu/tarifů učinĺ smluvní strany zápis podepsaný za Kraj Vysočina
vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářstvi aza Pardubický kraj vedoucím
odboru dopravy a silničního hospodářství."

Závěrećná ustanovení

1' ostatní ustanovení smlouvy zůstávají platná a účinná beze změn.
2. Smluvní strany prohlaŠují, Že plnění obsaŽená v tomto dodatku č. l jimi byla

akceptována od 15. 12. 2019' Případná pozdější platnost či účinnost tohoto
dodatku č. l neŽ 15. 12' 2019 není překáŽkou ke vzájemnému plnění dle
ustanovenítohoto dodatku č. l.

3. Tento dodatek č. l se vyhotovuje ve čtyřech stejnopĺsech,znichž.kaŽdá smluvní
strana obdźídvě vyhotovení. Všechny čtyři stejnopisy mají platnost originálu.

4' Tento dodatek č. l nabývá platnosti okamŽikem jeho podepsání poslední ze
smluvnĺch stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní
strany berou na vědomí, Že nebude-li dodatek č. l zveřejněn ani devadesátý
den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

5. Smluvnístrany se dohodly, Že Pardubický kraj bezodkladně po uzavřenítohoto
dodatku č' l odešle dodatek č. l k řádnému uveřejnění do registru smluv
vedeného Ministerstvem vnitra Čn. o uveřejnění dodatku č. l Pardubický kraj
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o
uveřejnění.

6. Smluvnĺ strany prohlašují, Že Žádná část dodatku č' l nenaplňuje znaky
obchodního tajemství (s 504 z' ć.8912012 Sb., občanský zákoník).

7 ' Smluvnístrany uzavirĄí tĺmto dodatkem ö. l v souladu s Nařĺzením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27 ' dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/Es (obecné nařizení o ochraně osobních
údajů)' osobní údaje uvedené v tomto dodatku č. l budou pouŽity výhradně pro
účely plnění tohoto dodatku č. l nebo při plnění zákonem stanovených
povinností. Podrobné informace o ochraně osobních Údajů jsou dostupné na
oficiálních stránkách Pardubického kraje



8. Smluvní strany souhlasně prohlašují, Že tento dodatek č. l vyjadřuje jejich
pravou a svobodnou vůli a Že nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek, na důkaz čehoŽ připojujísvé podpisy.

Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č' o525l07ĺ2o19lZKze
dne 10. 12.2019.

Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. zl412l19 ze dne
10.12.2019.

3 l, 01, 2020

2 L 01. 2020
V Pardubicích dne

MUDr. Jiří JUDr. Martin Netol

KraJvrsm
Žiżkova 57, 5B7 33 Jihlava /"/


