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Dodatek č. 3
ke smlouvě ev. č. 06336/ 2018/ DSH

o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje

—oblast Frýdlantsko

I.
Smluvní strany

'.:wE—v—slfžóstczskrkak; -krnJSKÝDí/A—o
ČÍSLO SMLOUVY LDODATKU) -7-

.. Mai,/, M...........)%. Moravskoslezský kraj
Se sídlem: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 ww'wz—k—r—““3
Zastoupeny: lng. Jakubem Unuckou. MBA

„ náměstkem hejtmana kraje
ICQ: 70890692
DIC: (5270890692
Dankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
Císlo účtu: 330181—1650676349/0800

(dále jen „Objednatel")

ČSAD Frýdek —Místek a.s.
se sídlem: Politických obětí 2238, Místek, 738 01 Frýdek —Místek
Zastoupené:
IČO:
DIČ: CZ45192073
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1306781/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č.

368

(dále jen „Dopravce")

II.
Základní ustanovení

. Smluvní strany uzavřely dne 14.06.2018 Smlouvu o poskytování veřejných služeb
v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti
Moravskoslezského kraje — oblast Frýdlantsko, ev. č. 06336/2018/DSH (dále jen
„Smlouva“), následně byl ke smlouvě uzavřen Dodatek č. 1. a č. 2.

, III.
Učel dodatku

. Účelem tohoto dodatku je zmírnění negativních ekonomických dopadů, které nese
Dopravce vsouvislosti s regulačním opatřením vdopravě, které nařídil hejtman kraje
v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 a v souvislosti
s vydaným usnesením Vlády České republiky ze dne 15. 3. 2020 č. 215 o přijetí krizového
opatření, za použití zmocnění ad. 5 21 odst. 5) zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských
opatřeních pro krizové stavy, v platném znění. Na základě tohoto regulačního opatření,
nejsou mimo jiné, cestující odbavování a nehradí tak jízdné. Vybrané jízdné se tedy
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nestane zálohovou platbou na úhradu měsíční Kompenzace Dopravci ze strany
Objednatele.

IV.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o poskytnutí mimořádných záloh
na měsíční Kompenzace za poskytování služeb dle Smlouvy, a to z důvodů uvedených
v čl. III. odst. 1 tohoto dodatku.

Výše zálohy činí 652.000 Kč jednotlivě na měsíc duben 3 květen 2020.

Lhůta splatnosti zálohy za měsíc duben 2020 je 5 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.
Splatnost následující zálohy v měsíci květnu je stanovena do 10 dne měsíce, na který
záloha náleží.

Dopravce je povinen každou poskytnutou zálohu zaúčtovat v rámci měsíční Kompenzace,
a to za příslušný měsíc, na který byla záloha Objednatelem Dopravci poskytnuta.
Při vyúčtování záloh bude Dopravce postupovat s přiměřeným použitím ustanovení
Smlouvy, které upravují vyúčtování Tržeb.

Smluvní strany se dohodly, že zálohy dle tohoto dodatku Smlouvy budou Objednatelem

Dopravci poskytovány v měsíci dubnu 2020 a květnu 2020.

Pro vyloučení všech pochybností, smluvní strany shodně prohlašují, že zálohy poskytnuté
dle tohoto dodatku nemají jakýkoliv vliv na výši Kompenzace dle Smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení

. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem

uveřejnění vregistru smluv dle zákona c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto Dodatku má Objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením
č. 517 H 7.3 ze dne 06.04.2020.

. Tento Dodatek je vyhotovován ve čtyřech stejnopisech. Každá ze Smluvních stran obdrží
dvě vyhotovení tohoto Dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy:

13 .at. 2320
V Ostrav ......... V Ostra 020

za Mor kraj * za Dopravce ČSAD Frýdek —Místek a.s.
/ J _

lng. Jakub Unucka,\MBA
na základě pověření

hejtmana kraje -.


