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DÍLČÍ SMLOUVA INTEGROVANÉ DOPRAVY PLZEŇSKA 

Provozně - technická smlouva Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a na 
základě preambule a článku I. odst. 1.4.  Smlouvy Integrované dopravy Plzeňska uzavřené  

dne 26. 2. 2019 (dále jen „Smlouva PT“) 

 

Objednatelé: 

 

1. Plzeňský kraj 
se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
IČ: 70890366   DIČ: CZ70890366 
číslo účtu: 1063003350/5500 Raiffeisenbank  
zastoupení: Bc. Josef Bernard, hejtman 
pověřen k podpisu: Ing. Pavel Čížek, náměstek hejtmana na základě usnesení Rady 
Plzeňského kraje č. 2866/18 ze dne 10.12.2018  

2. statutární město Plzeň 
se sídlem: náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň 
IČ: 00075370  DIČ: CZ00075370   
číslo účtu: 1120311/0100 Komerční banka Plzeň-město 
zastoupení: Mgr. Martin Baxa, primátor 

 

nadále ve věci plnění této smlouvy zastoupeni plzeňským organizátorem veřejné dopravy 
 
Organizátor: 
 

3. POVED s. r. o. 
se sídlem: Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň 
IČ: 29099846 DIČ: CZ29099846 
číslo účtu: 5003009011/5500 Raiffeisenbank, a.s. 
jednající: Ing. Zdeňka Kmochová, jednatelka 

a 
 
Dopravci: 
 

4. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.   
se sídlem: Denisovo nábřeží č. p. 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710  
IČ: 25220683 DIČ: CZ25220683 
číslo účtu: 117433803/0300 Československá obchodní banka 

zastoupení: Mgr. Roman Zarzycký, předseda představenstva 

5. ČSAD autobusy Plzeň a.s.   
se sídlem: V Malé Doubravce 27, 312 00 Plzeň 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 337 
IČ: 48362611 DIČ: CZ699005345 
číslo účtu: 218761072/0600 Moneta Money Bank, a. s. 
zastoupení: JUDr. Ing. Zdeněk Zemek, předseda představenstva 
pověřen k podpisu: Ing. Jaroslav Vejprava, ředitel společnosti,  

          na základě pověření ze dne 23.12.2015 
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6. České dráhy, a. s.  
se sídlem: Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039 
IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 
číslo účtu: 100363431/0300 Československá obchodní banka 
zastoupení: Ing. Miroslav Kupec, předseda představenstva 
                      Ing. Michal Štěpán, člen představenstva  

7. ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 
se sídlem: Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55481 
IČ: 25620886 DIČ: CZ25620886 ve vztahu k ostatním daním 
        CZ699001947 ve vztahu k DPH 
číslo účtu: 51-1951870217/0100 Komerční banka 

 jednající: Ing. František Soumar, jednatel               

8. Autobusová doprava-Miroslav Hrouda s.r.o. 
se sídlem: Bezručova 244, 338 08 Zbiroh 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18423 
IČ: 25166522 DIČ CZ25166522 
číslo účtu: 735320339/0800 Česká spořitelna Zbiroh 
jednající:  Ing. Miroslav Bláha, jednatel 

9. Město Blovice 
se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice 
IČ: 00256455   DIČ: CZ00256455 

číslo účtu: 19-124361/0100 Komerční banka Blovice 
zastoupení: Bc. Robert Zelenka, starosta 

10. VATRA Bohemia, spol. s r.o. 
se sídlem: Májová 630, 33141 Kralovice 
IČ: 25236091   DIČ: CZ 25236091 

číslo účtu:  279986523/0300 ČSOB Plzeň 
jednající: Zdeněk Vavřička, jednatel 

11. ANEXIA BUS s.r.o. 
se sídlem: Lubenská 1588, 269 01 Rakovník II 
IČ: 05661692   DIČ: CZ05661692 

číslo účtu: 3582982/0800 Česká spořitelna, pobočka Rakovník 
jednající: Pavel Kopřiva, jednatel 

12. Obec Chanovice 
se sídlem: Chanovice 36, 341 01 Horažďovice 
IČ: 00255556   DIČ: CZ00255556 
číslo účtu: 821891349/0800 Česká spořitelna a.s. 
zastoupení: Petr Klásek, starosta 

13. Město Kašperské Hory 
se sídlem: Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory 
IČ: 00255645   DIČ: CZ00255645 

číslo účtu: 822690389/0800 Česká spořitelna 
zastoupení: Bohuslava Bernardová, starostka 

14. ČSAD STTRANS a.s. 
se sídlem: U Nádraží 984, 386 13 Strakonice 
IČ: 25198688   DIČ: CZ25198688 
číslo účtu: 212700703/0300 ČSOB a.s., pobočka České Budějovice 
jednající: Ing. Vladimír Warisch, MBA, ředitel 
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15. Autobusy Karlovy Vary, a.s. 
se sídlem: Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary 
IČ: 25332473   DIČ: CZ 25332473 
číslo účtu: 218760862/0600 MONETA Money Bank, a.s. 
zastoupení: JUDr. Ing. Zdeněk Zemek, předseda představenstva 
pověřen k podpisu: Ing. Zdeněk Suchan, výkonný ředitel společnosti,  

          na základě pověření ze dne 17.11.2003 
 

 
dále též účastníci, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Provozně – technickou smlouvu Integrované dopravy Plzeňska 

 
I. Předmět Smlouvy PT 

 
I.1. Provozně-technická smlouva Integrované dopravy Plzeňska jako dílčí smlouva navazuje na 

Smlouvu Integrované dopravy Plzeňska (dále jen „Smlouva IDP“), kterou uzavřely výše 
uvedené smluvní strany dne 26. 2. 2019. 

I.2. Předmětem Smlouvy PT je stanovení technických a provozních standardů Integrované 
dopravy Plzeňska.  

I.3. Smlouva PT určuje práva a povinnosti Objednatelů, Organizátora a Dopravců v oblasti 
provozně-technické. 

I.4. Smlouva PT stanovuje standardy  

a) vozidel veřejné linkové dopravy (vzhled a vybavení vozidel, odbavovací zařízení, 
informační panely, zapojení vozidel do dispečinku IDP), které jsou uvedeny v Příloze č. 
1a Smlouvy PT,  

b) vozidel městské dopravy v Plzni, které jsou uvedeny v Příloze č. 1b Smlouvy PT, 

c) vozidel železničních, které jsou uvedeny v Příloze č. 1c Smlouvy PT,  

d) jízdních dokladů, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 Smlouvy PT, 

e) zastávek, které jsou uvedeny v Příloze č. 3 Smlouvy PT, 

f) výluk a omezení dopravy, které jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy PT, 

g) kvality cestování a čistoty, které jsou uvedeny v Příloze č. 5 Smlouvy PT, 

h) poskytování informací, které jsou uvedeny v Příloze č. 6 Smlouvy PT, 

i) dopravních výkonů, resp. standardy obsluhy, které jsou uvedeny v Příloze č. 7 Smlouvy 
PT, 

j) garance návazností a čekacích dob, které jsou uvedeny v Příloze č. 8 Smlouvy PT 
a ustanovení nutná pro technické zajištění provozu IDP 

k) práva a povinnosti Účastníků Smlouvy PT zapojených do dispečinku IDP, které jsou 
uvedeny v Příloze č. 9 Smlouvy PT. 

I.5. Součástí Smlouvy PT jsou sankce za nedodržení povinností plynoucích z jednotlivých 
ustanovení Smlouvy PT. 

 
 
II. Povinnosti účastníků Smlouvy PT 
 
II.1. Povinnosti Objednatele 
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II.1.1. Objednatel, na základě návrhů Organizátora, schvaluje standardy na území kraje/města, 
na kterém objednává a financuje dopravní obslužnost. 

II.1.2. Objednatel jím stanovené standardy či jejich změny financuje. 

II.1.3. Objednatel (kraj) financuje a zajišťuje provedení přepravní kontroly veřejné linkové dopravy.  

 
II.2. Povinnosti Organizátora  

II.2.1. Organizátor se zavazuje návrhy nových standardů předložit a projednat s Dopravci. 

II.2.2. Organizátor navrhuje a předkládá Objednateli návrh standardů a dalších provozně 
technických opatření. Schválení návrhů Objednatelem se předpokládá přijetím souhlasného 
usnesení v příslušné radě. 

II.2.3. Organizátor odpovídá za dodržování standardu obsluhy v rozsahu Přílohy č. 7. Jízdní řády 
linek a spojů navrhuje tak, aby těmto standardům vyhovovaly. 

II.2.4. Pro zefektivnění dopravní obslužnosti a zkvalitnění přestupních vazeb využívá Organizátor 
služeb dispečinku IDP, jehož provoz plně finančně zajišťuje. Současně, na základě výstupů 
z dispečinku IDP, poskytuje systémové a organizační informace cestující veřejnosti. 

II.2.5. Organizátor zpracovává jednotné informace do vozidel veřejné linkové dopravy zařazených 
do IDP (vizuální a hlasové), které požaduje uplatnit a které poskytuje Dopravcům 
bezúplatně.  

II.2.6. Organizátor navrhuje úpravy stávajících zařízení (odbavovacího, informačního) vozidel 
veřejné dopravy a jedná s dodavateli těchto změn. 

II.2.7. Organizátor ručí za úpravy zařízení, které jsou vyvolané změnami ve standardech. 
Funkčnost zařízení stvrzuje certifikací těchto zařízení. 

II.2.8. Organizátor průběžně sleduje a vyhodnocuje dodržování standardů IDP uvedených 
v odstavci I.4. O výsledku informuje Objednatele. 

II.2.9. Organizátor zpracovává a vyhodnocuje na základě výstupů z dispečinku IDP statistiky 
dopravní obslužnosti. Pro případ doložení historických událostí zajišťuje Organizátor 
pravidelné zálohování dat a jejich uchování prostřednictvím dispečinku IDP, a to minimálně 
po dobu následujících 24 měsíců od data jejich pořízení. 

II.2.10. Organizátor zpracovává a udržuje pasport označníků. Navrhuje případné změny. 

II.2.11. Organizátor, na základě kladného projednání v  pracovní skupině Integrované dopravy 
Plzeňska, ustavené dle Smlouvy IDP (dále jen „PS IDP“), navrhuje a vydává písemné 
chronologicky číslované dodatky k přílohám dílčí Smlouvy PT a dílčí Provozně – 
ekonomické smlouvy Integrované dopravy Plzeňska uzavřené dne 26. 2. 2019 (dále jen 
„Smlouva PE“).  

 
II.3. Povinnosti Dopravců 
 

II.3.1. Dopravce se zavazuje, že při provozu linek a spojů začleněných do IDP bude dodržovat 
platné standardy IDP uvedené v odstavci I.4. Dopravce, který byl vybrán Objednatelem pro 
zajištění dopravní obslužnosti území, musí splňovat veškeré standardy ve Smlouvě PT, 
resp. v jejích přílohách uvedené. Dopravci, do IDP již zapojení, budou pořizovat pro provoz 
na linkách zařazených do IDP taková nová vozidla, vybavení a zařízení, která budou platné 
standardy splňovat také.   

II.3.2. Dopravci se zavazují v souladu s Přílohami č. 1a, 1b a 1c začlenit svá vozidla do 
komunikačního prostředí s dispečinkem IDP (VPN). Zároveň se zavazují poskytovat  
dispečerovi IDP plnou součinnost a dbát jeho pokynů. Dopravce využívá bezplatně služeb 
dispečinku IDP pro sledování polohy svých vozidel. Dopravce má nárok na bezúplatnou 
instalaci a zajištění přístupu jednoho lehkého klienta dispečinku IDP. Instalace a zajištění 
přístupu dalšího lehkého klienta je možná za úplatu.  
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II.3.3. Dopravce veřejné linkové dopravy je povinen využívat ve svých vozidlech přednostně 
informace požadované a poskytované Organizátorem, a to v systémech akustických hlášení 
a na vizuálních informačních panelech. 

II.3.4. Dopravce se zavazuje předávat Organizátorovi na jeho vyžádání a ve lhůtě stanovené 
v přílohách Smlouvy PT, nebo v předem stanovených termínech (uvedených v zápisech 
z pracovní skupiny IDP) údaje potřebné pro jeho činnosti vyplývající ze Smlouvy PT.  

II.3.5. Dopravce si pořizuje nové vybavení či zařízení plně vyhovující platným standardům IDP. 
Dopravce je povinen udržovat veškeré vybavení vč. databází stanovené příslušné části 
Přílohy č. 1 Smlouvy PT aktuální a v bezvadném stavu. Před pořízením zařízení/vybavení 
si Dopravce s Organizátorem písemně potvrdí, že je vyhovující aktuálním standardům IDP. 

II.3.6. Dopravci zmocňují pověřené osoby v PS IDP ustavené dle Smlouvy IDP, k vyjadřování 
stanoviska se změnami příloh Smlouvy PT vydávaných Organizátorem formou písemných 
chronologicky číslovaných dodatků. 

 

III. Řešení sporů a smluvní pokuty 
 

III.1. Účastníci Smlouvy PT se zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání případných sporů 
vzniklých ze Smlouvy PT nebo v souvislosti s ní zásadně smírnou cestou. Účastníci 
Smlouvy PT dále sjednávají, že pokud nevyřeší jakýkoliv spor či nárok vzniklý ze Smlouvy 
PT nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, předloží takový spor či nárok ke konečnému 
rozhodnutí příslušnému soudu ČR. 

III.2. Účastníci Smlouvy PT se zavazují neprodleně vzájemně projednat všechny skutečnosti, 
které by mohly ohrozit plnění Smlouvy PT kterýmkoliv z účastníků Smlouvy PT. 

III.3. Pro potřeby řešení případných sporů je Organizátor povinen archivovat veškeré podklady 
z výstupů z dispečinku, a to po dobu minimálně dvou let od konce příslušného kalendářního 
roku jejich pořízení, a vždy až do okamžiku vyřešení sporného případu. Organizátor umožní 
ostatním Účastníkům Smlouvy PT kdykoliv bezplatně nahlédnout do těchto podkladů, 
případně si bezplatně pořídit jejich kopii. 

IV. Trvání Smlouvy PT 

IV.1. Smlouva PT nabývá účinnosti dnem 01.01.2019 a stává se platnou po podpisu oprávněných 
zástupců všech smluvních stran. Na dodávky zařízení, vybavení (vyjma odbavovacího 
zařízení) a vozidel, na jejichž dodání byly uzavřeny smlouvy před účinností této Smlouvy PT, 
se tato Smlouva PT nevztahuje. 

IV.2. Smlouva PT se uzavírá na dobu platnosti Smlouvy IDP. 

IV.3. Odstoupit od Smlouvy PT je možné v případě podstatného porušení povinností jednoho nebo 
více Účastníků Smlouvy PT vyplývajících ze Smlouvy PT. Od Smlouvy PT lze odstoupit 
výhradně písemnou formou a odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Organizátorovi.  

IV.4. Za podstatné porušení povinností se považuje zejména  

a) nedodržení standardů, 

b) nepředávání potřebných podkladů pro zpracování do informačních systémů vozidel, 

c) nepředávání potřebných podkladů pro fungování dispečinku IDP. 

IV.5. Smlouva PT může být vypovězena kterýmkoliv Účastníkem Smlouvy PT doručením písemné 
výpovědi ostatním Účastníkům Smlouvy PT. Výpovědní lhůta je 180 dní a počíná běžet, 
v případě výpovědi dané ze strany Dopravce, od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém byla výpověď doručena Organizátorovi. Výpovědí Smlouvy PT ze strany 
Organizátora či některého z Objednatelů se Smlouva PT ruší. Lhůta pro výpověď je 
v takovémto případě 180 dní a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém byla výpověď doručena poslednímu/druhému Objednateli. Výpověď Smlouvy PT 
některým z Dopravců nemá vliv na platnost a účinnost Smlouvy PT. Smlouva PT však pozbývá 
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své účinnosti okamžikem, kdy ukončí svoji účast ve smluvním vztahu založeném touto 
smlouvou poslední z Dopravců. Organizátor může Smlouvu PT vypovědět pouze se 
souhlasem obou Objednatelů. 

IV.6. Smlouvu PT lze ukončit na základě dohody všech Účastníků Smlouvy PT k termínu, na kterém 
se všichni dohodnou. 

IV.7.  Výpověď ani odstoupení dle čl. IV.3. a IV.5. Smlouvy PT některého z Dopravců se nedotýká 
platnosti a účinnosti Smlouvy PT. Ostatní Účastníci Smlouvy PT změní na návrh Organizátora 
neprodleně Smlouvu PT včetně jejích příloh formou dodatků tak, aby odpovídala skutečnému 
stavu. Smlouva PT však pozbývá své účinnosti okamžikem, kdy ukončí svoji účast ve 
smluvním vztahu založeném Smlouvou PT poslední z Dopravců. 

IV.8. Výpovědí či odstoupením dle čl. IV.3. a IV.5. Smlouvy PT Organizátorem či některým 
z Objednatelů se smlouva ruší. 

 

 
V. Závěrečná ujednání 

V.1. Účastníci Smlouvy PT jsou povinni se bezodkladně informovat o všech změnách, které se 
týkají jejich právního postavení a osob oprávněných jednat jménem Účastníka Smlouvy PT. 
Pokud tak Účastníci Smlouvy PT neučiní, nesou veškerou odpovědnost za důsledky tohoto 
opomenutí. 

V.2. Smlouva PT je vyhotovena v patnácti stejnopisech s platností originálu, každý z Účastníků 
Smlouvy PT obdrží po jednom stejnopisu. 

V.3. Smlouvu PT lze změnit jen formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků 
schválenými a podepsanými oprávněnými zástupci všech Účastníků Smlouvy PT, jinak je 
taková změna nebo doplnění Smlouvy PT neplatné, přičemž pro vyloučení pochybností 
Účastníci Smlouvy PT konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání 
učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ustanovení § 562 odst. 1 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Za písemnou formu se považuje pouze forma 
listinná. Dodatky ke Smlouvě PT nabývají platnost po podpisu oprávněných zástupců všech 
smluvních stran a nabývají účinnosti dnem uvedeným v textu dodatku Smlouvy PT. Po 
podpisu oprávněných zástupců všech smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí 
Smlouvy PT. 

V.4. Objednatelé Smlouvou PT výslovně zmocňují Organizátora, aby jejich jménem podepisoval 
dodatky ke Smlouvě PT, a to za podmínky, že se dodatek bude týkat výhradně změny některé 
z příloh Smlouvy PT.   

V.5. Účastníci Smlouvy PT jsou povinni veškeré dodatky ke Smlouvě PT připojit ke Smlouvě PT 
tak, aby s ní činily jeden nedílný celek. 

V.6. Práva a povinnosti Účastníků Smlouvy PT neupravená Smlouvou PT se řídí právními předpisy 
České republiky a budou vykládány v souladu s nimi, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

V.7. Na povinnost ochrany obchodního tajemství Účastníků Smlouvy PT a na postupu v případě 
žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, se použijí příslušná ustanovení uvedená v čl. VII Smluvní podmínky Smlouvy IDP. 

V.8. Všichni Účastníci Smlouvy PT berou na vědomí, že se na Dopravce České dráhy, a.s. 
nevztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“) “), konkrétně 
§3 odst. 2 pís. h). Všichni Účastníci Smlouvy PT se výslovně dohodli, že tato smlouva, včetně 
jejích následných dodatků, nebude uveřejňována dle Zákona o registru smluv. Všichni 
Účastníci Smlouvy PT berou na vědomí, že porušení tohoto ustanovení bude Dopravce České 
dráhy, a.s. považovat za porušení ochrany svého obchodního tajemství. Příslušný Účastník 
Smlouvy PT zaplatí Dopravci České dráhy, a.s. smluvní pokutu ve výši shodné, jako je 
stanovená výše smluvní pokuty za porušení této povinnosti dle Smlouvy o IDP, a to za každý 
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takový případ porušení. Povinnosti dle tohoto odstavce zavazují všechny Účastníky Smlouvy 
PT i po skončení platnosti této smlouvy, případně souvisejících dílčích smluv. Tímto 
ustanovením není dotčeno případné zveřejnění této smlouvy dle jiných obecně závazných 
právních předpisů. 

V.9. Nedílnou součástí Smlouvy PT je její příloha: 
Příloha č. 1a Standard vozidel VLD 
 

Smluvní strany v době podpisu Smlouvy PT předpokládají, že Smlouva PT bude jednotlivými 
dodatky doplňována o následující přílohy: 

Příloha č. 1b Standard vozidel MHD v Plzni 
Příloha č. 1c Standard železničních vozidel 
Příloha č. 2 Standard jízdních dokladů 
Příloha č. 3 Standard zastávek a jejich vybavení 
Příloha č. 4 Standard výluk a omezení dopravy 
Příloha č. 5 Standard kvality cestování a čistoty 
Příloha č. 6 Standard poskytování informací 
Příloha č. 7  Standard obsluhy 
Příloha č. 8  Garance návazností a čekacích dob 
Příloha č. 9  Práva a povinnosti účastníků zapojených do dispečinku IDP 

 
V případě změny některé z výše uvedených příloh bude příloha vydána v plném znění pouze 
na elektronickém nosiči, tj. CD. 

 

V.10. Účastníci Smlouvy PT prohlašují, že si text Smlouvy PT přečetli, jejímu obsahu porozuměli, se 
Smlouvou PT souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 

V.11. Vůle statutárního města Plzně k uzavření této Smlouvy PT je dána usnesením Rady města 
Plzně č. 1298. ze dne 18.12.2018. 

V.12. Vůle Plzeňského kraje k uzavření této Smlouvy PT je dána usnesením Rady Plzeňského kraje 
č. 2866/18 ze dne 10.12.2018. 

V.13. Smlouva PT v plném rozsahu nahrazuje Provozně-technickou smlouvu Integrované dopravy 
Plzeňska ze dne 25. 2. 2019. Dnem nabytí platnosti a účinnosti této Smlouvy PT pozbývá 
Provozně-technická smlouva Integrované dopravy Plzeňska ze dne 25. 2. 2019 své platnosti. 
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Za Plzeňský kraj 
 

V Plzni dne ………………………. 
 
 

.………………………………….… 
Ing. Pavel Čížek, náměstek hejtmana 

 

Za statutární město Plzeň 
 

V Plzni dne ………………………. 
 
 

………………………………. 
Mgr. Martin Baxa, primátor 

 

Za POVED s. r. o. 
 

V Plzni dne ………………………. 
 
 

.………………………………….… 
Ing. Zdeňka Kmochová, jednatelka 

 

 

  

Za Plzeňské městské 
dopravní podniky, a.s. 

 
V Plzni dne ………………………… 

 
 

.…………………………………..… 

……………………………………., 

…………………………………… 
 

Za České dráhy, a.s. 
 
 

V Praze dne ………….……………… 
 
 

..…………………………………………… 
Ing. Miroslav Kupec, 

předseda představenstva 
 
 

……………………………………………….. 
Ing. Michal Štěpán, člen představenstva 

 

Za ČSAD autobusy Plzeň a.s. 
 

V Plzni dne ………………………… 
 
 

..…………………………………...… 
Ing. Jaroslav Vejprava, 

ředitel společnosti 
 

Za ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 
 

V Králově Dvoře dne ………………… 
 
 

..…………………………….…….… 
Ing. František Soumar, 

jednatel 
 

  
Za Autobusovou dopravu- 

Miroslav Hrouda s.r.o. 
 

Ve ………..…….. dne …….………. 
 
 

..………………………………….… 
Ing. Miroslav Bláha, jednatel 

 

Za Město Blovice 
 
 

V Blovicích dne ….…….……………… 
 
 

..…………………………….… 
Bc. Robert Zelenka, starosta 
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Za VATRA Bohemia, spol. s r.o. 

 
V …………….. dne ……………… 

 
 

.………………………………….… 
Zdeněk Vavřička, jednatel 

 

 
Za ANEXIA BUS s.r.o. 

 
V ………………. dne ………………… 

 
 

.………………………………….… 
Pavel Kopřiva, jednatel 

 

Za Obec Chanovice 
 

V Chanovicích dne ………………… 
 
 

……………………………………… 
Petr Klásek, starosta 

 

Za Město Kašperské Hory 
 

V Kašperských Horách dne ……………. 
 
 

.………………………………….… 
Bohuslava Bernardová, starostka 

 

Za ČSAD STTRANS a.s. 
 

V …………………… dne ……..…….. 
 
 

.………………………………….… 
Ing. Vladimír Warisch, MBA, ředitel 

 

Za Autobusy Karlovy Vary, a. s. 
 

V …………..……..... dne ……………… 
 
 

.………………………………….… 
Ing. Zdeněk Suchan, výkonný ředitel 

společnosti 
 

 


