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DoDATEK c. łs
smlouvy ě. oDsH/2006/0059 o závazku veřejné služby v silniční

dopravě uzavřené podle ustanovení $ í9 zákona č. íĺ1l1994 sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Smluvnístrany:

í. Pardubický kĘ
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

=.9ĺo!P9!ý^J-U-Dr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
ICO:70892822
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
Císlo účtu: 1o7 -17 52200237 l01 00
jako objednatel na straně jedné

2. Josef Matějka
se sídlem NádraŽnĺ 379, 538 21 Slatiňany
zastoupený 
ICO: 10479686
plátce DPH
Bankovní spojenĺ: účet č. 1 

jako dopravce na straně druhé

l. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají v souladu s ěl. lX. bodem 2) Smlouvy o závazku veřejné sluŽby
v silniční dopravě uzavřené dne 17. ledna 2006 podle $ 19 zákona č. 11 1t1994 Sb., o silniční
dopravě, veznění pozdějších předpisů (dále jen,,smlouva")tento Dod atek č.45.

ll. Předmět dodatku č. 45

1. Stávající text ělánku Vll. se doplňuje o následujĺcí body:

81' Ministerstvo dopravy vyhlásilo výzvu k podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Ceské republiky na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro
dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné sluŽby k ochraně a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění CoVlD_19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 (dále jen výzvy). Na základě této výzvy, byla Pardubickému kraji alokována
částka ve výši 1 496 000,- Kč. Tato částka byla dle počtu přepravených osob V roce
2018 přerozdělena mezi dopravce veřejné dopravy, kteří zajišťují veřejné sluŽby
v přepravě cestujících pro objednatele. Na základě tohoto přepoětu náleži dopravci
finanění částka ve výši 1 412,- Kě. Tato částka bude zaslána na úěet dopravce, ktený
je uveden v záhlavi smlouvy do 15 pracovních dnů od obdrŽení dotace Ministerstvem
dopravy. Dopravce je povinen při čerpání této finanční částky adekvátně postupovat
dle výzvy Ministerstva dopravy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy.
Dopravce je vůči Pardubickému kraji povĺnen zejména:

a) doložit objednateli do 30. června 2020 podle Vzoru stanoveného v příloze č. í
této výzvy přehled poskytnutých prostředků spoleěně s daňovými doklady, tj'
kopiemi faktur a paragonů za zajištění ochranných chemických prostředků a
ochranných pomůcek a sluŽeb spojených s desinfekcí prostoru pro cestující ve
vozidlech veřejné dopravy, zakoupených dopravci zajišťujícími dopravní obsluŽnost
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podle $ 3 zákona o veřejných sluŽbách, pokrývajícími celý rozsah poskytnuté
finanční částky,
b) vrátit do 30. ěervna 2020 nevyčerpanou či nedoloŽenou část finančních

prostředků zpět do na úěet objednatele, ze kterého mu byly poskytnuty, a to v
případě, Že vyuŽitĺ poskytnutých finančnĺch prostředků nebude řádně a účelové
doloŽeno,
c) pouŽĺt obdržení finanční prostředky výhradně na nákup ochranných chemických
prostředků, kdy ochrannými pomůckami se rozumí prostředky na mytí rukou pro
personál a cestujĺcí, desinfekční prostředky na desinfekci prostor pro cestující a
personál, ochranné roušky pro personál, případně jiné souěásti oblečenĺ potřebné
pro sníŽení rizika nákazy a obdobné prostředky a ochranné pomůcky,
d) přípustnými fakturami a paragony podle písm. c) jsou faktury a paragony s datem
zdanitelného plněníod ĺ. března2020 do 30. dubna 2020'

82. Dopravci náleŽí za měsíce, ve ktených byl/je sníŽen rozsah veřejné linkové osobní
dopravy, úhrada nákladů spojených se servisem lREDo v obvyklé výši. Jedná se o
období od března roku 2020 (redukce dopravy byly zahĄeny od 13.3.2020) do
odvolání sníŽeného rozsahu veřejné linkové osobní dopravy. Za obvyklou výšĺ je
povaŽována finanění částka, která je dána součinem dopravního výkonu za měsíc
únor a platné sazby za servis !REDO. Tuto částku dopravce uvede ve vyúětováni za
měsíce, ve kterých byla veřejná linková osobní doprava redukována. Dopravce za
tyto měsíce nebude částku za servis lREDO počĺtat jako součin dopravního výkonu
za příslušný měsíc a sazby za servis lREDo.

83. Dopravce bude za měsíce, ve kteých došlo ke sníŽení rozsahu veřejné linkové
osobní dopravy, vykazovat skutečně projetý dopravní výkon. Rozsah dopravního
výkonu bude za dané měsíce předloŽen objednateli k odsouhlasení. Dopravce
akceptuje, Že rozsah dopravního výkonu bude odlišný, než rozsah dopravního výkonu
schválený pro toto období.

2. ostatnĺ ustanovení smlouvy se nemění.

lII. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 45 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichŽ
jedno vyhotovení obdżí objednatel a jedno vyhotovení dopravce.

2. Dodatek č. 45 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvnĺch stran a účinnosti
dnem zveřejněnídodatku v registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, Že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle
dodatek č. 45 k řádnému Úveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
o takovémto uveřejnění objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro
notifikaci o uveřejnění.
Smluvní strany berou na vědomí, Že nebude_li dodatek č. 45 zveřejněn ani devadesátý
den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od poěátku s účinky případného
bezdůvodného obohacení.
Smluvní strany prohlašují, že Žádná část dodatku č' 45 nenaplňuje znaky obchodního
tajemství (s 504 z. č,.8912012 Sb., občanský zákoník)'

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 45 smlouvy je přĺloha č. 1 dodatku Výzva Ministerstva
dopravy.

5. Smluvní strany prohlašují, Že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle,
nikoliv v tísni a ani zajednostranně nevýhodných podmínek.

6. Smluvnĺ strany uzavirĄi tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2o16t679 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 nařízení o ochraně osobních údajů). osobní údaje uvedené v tomto

dodatku, budou pouŽity výhradně pro účely plnění tohoto dodatku, potaŽmo smlouvy,
nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně
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osobnĺch údajů jsou dostupné na oficiálnĺch stránkách Pardubického kraje
www. pardu bickykĘ. czlgdpr.

usnesením č. 58? l2o.

Ve Slatiňanech dne

Za dopravce

dopravce

/(-r ?oza V Pardubicích dne t {. 05, zCIztl

Za Pardubický kĘ

JUDr. Martin
bi

u

-au?-

t
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Příloha č. 1 dodatkuVýzva Ministerstva dopravy

lŤzl.A
kpođrĺrrí žádo"sti o posĘŤnutÍ &tnocl r :.ozpočtu Čeĺ*e ł.epubłĺL1'

pomfuĘ- pru do1rr*r:ľe r-ďciIlé ilopľer1.
ntbe'rytč{ raÍku a ľuniiřtnĺ onemocnĚď

COTitx}-I_$ ryůsobęré ngť'íE hortłrłľĺľeu S'ĄRS-CaI.J

}6łisterstvo dopra;,y, ruĺbřęä Ludvilo Sł_oboĄ' l2?ŻilŻ, llCI 15 PE&a 1' posk'yłoł-sre'Í #omce,
vsorrlaól sust&o\Ęninr $ l4j zfikoftil č:3'1si1?{xx} Sh'" ororyoötoĺfü p'iĺĺaäcu e o-'s,é

t:e keľ o ruąločtm1.cht ocfoanoÉ-chmlícŁé

Ż-

L Prhdmět dnfu**

Ütumo* npigrłgtifuĺ do,łace 1Te ruĺĚma ĺĺ ztjĺšÉĺí EcbBĺü,J:'ch cfoeułiclcých pľosĚeđhi
i pĺo*oĺu pĺo cestujňcj w ĺwziđl,ech v&jrc

€Glc.l:

4 ĺľa}'e a tlłr'ni mÉsło Ftabr, za ilĚeJrnrpos@rilĺ đotaoe pro, dapľavce veí-ejrc dryłvy
íEích l'94'łŻ0ls sb-' o veĘĺľjtt
dälši 'poztÍě;trct pře$iďr (đále

b} l ,o*""u ctsü*jicícŁ podle $ 4 Zá'kona o ł-ďq'rých
*}użełch

ĄttrĘe-nĺ ofojtdoďEr $řĺshJšuý místuÍ firgifu ĺa ůĺołni obľĘ pođle gĺsnl a} t€ło !Ąr3ry ueĘce
s{gebľ ľľňryľav-ě ceđlrtr'icich sÍnr ľsnrÍ*ár *uď. $ 8 sdst. l Zäĺĺoa o leĚejq$eh ĺłrnďcĘ
'pfiĺńryr{e * k ĺĚłmr z pĺńleĺfu této łjzlryjako k dopľami a.liĚťujicÍmu veňejĐÉ stuĺby.
CIchrmnýnri chemícĘýni pmosĺfudlcy ĺ o&aĺnýĺni pomlhtmri stmanarí:

- 
prosłŕwÜcy aa oyŤi ĺukoupro permál ĺ oesüujÍci,

- đssinebfoí pro*füďry ĺa đsisďtbci ptrwtffi 9ro cwtujicí a pmmá!

- 
ođrmqÉ ĺ.e*k}' püB P€fľoĐát" přŕpšdaĚ jfuÉ Bg'ilčásti obtečtoj FflÉňEtĺ:é pĺno mifoĺí ĺizita
nńŁĺ*}'a

_ obdnboÉ pĺostťeďcľ n oórffiJÉ Pffi}Iůdq'.

Perxołráląn ae płro rüčetĺ, teło'lľýaľy ľ,ozrrnrĺ pľacorirrĺei' đfiPťłTtE€' ÄÍeři jsołl při týhn'ru sĺŕÉ fitfut
łe stylnrs ĺesh$ici ĺtfejnnwtí.

2. Cłsoĺ$hĺľruonopam
Bł6JüE vytlfu l"ýzĺ46
Ethłnłähńjeüi Fřĺj'ru* žádĐsłĚ o dołaĺi:
Üäfuü'r}ľ''ačęüi FíjN'; ŹůdssŁí o dotrci:

19. bi€äe 2ÜŻ0
19. Eezna lS?0
3ű_ &Jb'Eô Żü3B
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t8/e020-rH}STKĐ/1

3. ^ł'lokece rjŁĺ3 a pÍijemď đotate

štla dota o00 00Ü Kč. Z této cďknrľÉ cás&y
budt 20 Ministastva dopĺr"y a 80 9á,buđe
pffik1ĺtnułĐ krajům a hlarmímrr ĺÉsfu Praze {ľe
y złź+,azkł vtřąinłé s,Iuż}y ľe srłry,sílĺ ffikpnł o
pnastřeđkri bud'E kfajlltrl a bĺamimu městu *aze g{řiääEä podle poňfu prtpĺaĺmýľs osob ra rok
20ĺ8 rle vďejnÉ hĺonađnń dopĺavě osnb v zÍłlr*l} ua deüý kĺej a hlĺllrí nrěsto Pĺahu-

Ä{aaĺinláxĺí v'ý'še đatacepro ĺok 2ü20 je uł'dma zĺ'lášť u kařdÉho opnfoinfuho pŕiferce.:

Píĺiercti pođla ođst l pím. r) Ĺi*o rýzvy (rĹčclłľýrĺo!: !7s09 - ŕšcloľá đotact uĺ lľizoľi etłry)
llL€ďo 36 ?92 0ü0Kő

J 0Đo 00{l Rč
litoůeđľý }ĺaj l 8?4 mÜRĚ

3 5E0 N{l Kě

óÜÖ o0{l Kč
Uĺłg'ľý kĺaj 2 55t frlo Kč

l 596 ĺlÜ0 Kě
Krź}nľÉhľađec&.ý h-łj l 566 00$Kč

Lrej 1 496 0Ů0 Kč

9Ü4 $00 Kö
Jihonoretslľý }ľaj }'1 ü?2 {MĐKö
oloĺuołlcbý }ľaj 6 5ü4 0üíl Kě
Iđoľat":.}odłrsbj tľej 5 i}64 NÚ KĚ
zlinshý }E"čj 1 5?ó ü{ls fr'č

Přiieoci 9ođ|c odrĹ r PíM. b) róto rýrľ5

Ce*É iinĺhl.- a_s. iT 5Ü5 5t.łiKě
Glľ Traiĺ R'egiu' l-s.

rł3sJV'Ą' vla&y' s.r.o. l t25 T49 KĚ

Begioíe1 a.s- l l3l 65ÚKő

Cclb*o lto oÍXl 00o Ií'Ě

,*. Pođĺnirlh. p1o poxĘtnuÜĺ dctnte

ľislcđuiití podmíĺln':

a) poďľJľtuouť frEäflffiĺ prostřtđry ď_(kaffi u.dotace obcĺn a dopĺaĺrcum väĺvadff 'ĺ,EťEjĐĚ sfužby
přĺffi- popÍipadě pĺosüedłicÍvĺm obci' kteĺć jsou oĘodnĺteli đopratní obsfužnosti podle $ ]
Záfoona o rrďĘľýľh slużbáľfr ;

b) žádost o posĘffi:tĺ dobcę buíe předlofuoa poĄrtoratďi rl seffilł&r s $ t4 {dst. 3}
ÍoqpočtÜ!ýchpłľideĺ" fuđč bÜ& mimo jim łĺłedena hontalfuĺ osoba pro přŁĺlu{ný kľaj s blaĺmí
ĺněsło 'Frĺhł* l'čefuě jejĺ e-ľľrailor'é a&Esľ a tcJeťoni'chcho spsjeili a taskctĺli čislo rlčfił se
Ł:ł€rý ulá býŤ đotrce (finaĺĚní prostřeđkľ} postŚJrtmta;
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ť"}

zajišťqícÍmi dnprłrui obslÉnost pođte $ 3 zákoĺra o wřejných sl11žhác.b-
pokĺjr,'ajícÍmi celý ĺoasafo poslĘřtfttŕé đotacc;

d) rĺĺátit dn 30. zrłři 2Ü30 ĺeryčapmo'r: čí mđoložemu ćäst frumfrrích prostfuđtnl łp,ěł đo
siátního--ĺnryočfu na łlč5t poĄľtovatelą ze LŤeĺÉho mu byly posĘhruĘĄ a to v prip*ac' ĺ"
prostředĘrcbtdon pođlt pism- a} đ:ále posĘłtruty n*o pocíe }ĺ**_ *) 

'íiĺue.;eií-.ďťlđe1,ovérryužĺŕi dnloźruo:

eJ đatace podlehá zučtwriai z* rok 1020 vsoulłúr vy'htásko.u č. 3őTľ3CIl5 Sb.- kt*ĺou rc sknÖv.i
aĺsadľ t mĺľ finĺ'rřniho v1poľsđtní vztłhů se sŁłtnín ĺoqpoČ{eg_ sŁifuími finm.čními aJďh.]'
a NárodnÍm foadan (q'hl*ška c fĺxfuĺm v]ĺpüř*d*Ei}' r'e znenĺ pozĺęšich přtĺlpisrĘ

f) prĺleoce dotace m.{ por,'imost trc&oĺtt písťtľ'BÉ doHady dĐkeujíci učeJrre ĺlť.eľp:ĺní
posĘ'tnute &.taoe po dabu deseti lť.f ode dnĚ Bosl$trutí iretlgn'ć doÍłce.

Fřĺptsłnýnl f+fuq'}ll- 1 ľaľgüqy pođle pśsm- c) jsou ňkt'ny e pffrgoüy s datgn zdaĺítshtbo
p'lnfoí ođ ľ. bŤcmł 202Ü đô 30' fubĺrł 2Ü2Ü-

Üp*ffiěüý ffieĺnce je pw,im pnslrytnflIt finłĺtřĺri postŕeđk1n zł sŁitnfto ro4počhr pfociln za
*Hobĺtýce podmínek výĚe uwdenýclr

násleđuiĺcí oodmlÉnh:

ł) đotożit posĘrtoľateli dotact .do 3t" srpffá l02Ü đolaoe pođle r,uofit stagolwđbo
ťřitq* č- 3 łć,ło ďr prnstŕedhi spoleffi s đđor'jni doklaĘ ľj.
kopieffii Íhktw a Eh chffi'icĘi'ch prosüeŃ a oc5rmných
ponrrricrsr a služeb spojffiryťh s ĺlsinftkcĺ pĺmtuĺr pĺo wsĘicí l,'t ruzidĺęch t'ďejoe dopcar'y.
pokľjvajĺcími cďý ĺozsah posĘfomtt dotaqe-

b} Mátit dD 1ü. září Ż030 nenyŕmpmou či neđoloäeno'u část fĺn*sťTích pro*tředhi Epet do
kttr]Ého mu b1,ly possu$, * to t'připłdě' żr ličetovę 1'TĘäłí

ťaknľ-*lui * sl}l. a) jsou fihwy ä Fragoĺy s dafen zdanitebÉho
břšznł 2Ü}0

5. 'Inform*ľe * uožłmti posÉupu poslR-Hmate!ĺ dotacc

_ V soulafu s $ l4k odst. t Zákwa o ĺo4počtor$cb pratidlerh
bud+li trdnst ł posĘĺtnutÍ dotace ryět r*daruĘ łrałe aar,ete o

pravidlechmriże
cĺľĺcn podkkđŕ'

o posĘhlÍí dotace- k č'eĺnrÉ mB pośtyfuš
o ĺo4oćtoĺ"ých pravidlerh si Ministmstĺĺg
dotace äa'd.afeli o dotaci đEpoft'čit ťpĺnnt

é žádosti o dotaci hrđł zcetra qńorťno. K tÉÍo
lbÍlüä.

souladus$l.łp Ěáđfftio .kten{
byla par'noracnä złtla ńĺu zrďa zčiĺsti
ryhffiIĚł ał'edr}ťru ji zaĺrĺtnouĘ solrblasi-li stíľfi Že,däłtl o đntacĺ.
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- ffim:#ffi-*Jľ**ff**ffi
$

f. KontnH lra r1ňla$+ĺatele Ęzq'
i\ĺinisteĺstvo oopłxly CB.
odbtr rcřejue đopnav.y
náhřežÍ n-łd\đlía svphĄ' 1t23l'}2
110 15 Pťaha t
Eĺl:aíl: sęĺ:ret*ĺiat l 90@dcr-cz
Đłlová s ľłuÉnlca: ł75BsTr3

Fŕílobe ś' Í - Břeh1ed posĘ'nrt1ĺc1 p'"gi66 pĺo žađatetE poĺlte ďst t pisu_ a} tÉto r."ýnły $zm}
FťiIn&ä č_ l _ tre&lĺd pos@Ęch grodřbđhi pro žłđańsłt pottĺe odsĺ t pisnr b} tleĺs výaĺ"y {ĺzm}
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FÍ{Ishĺö' t
sfub]e'i! ponL1Ťnu$=ch pro*tftdhi pľo žađaŕtte pođle odsŕ. l pÍsn. *) łeto rjrr-y (rzoĘ

Ikaj,tlar'łĺ mě#o Pt'sŁä: - .

Pí-i!eha: Kepie ťłkfuľ ł paragou* za pofizeĺÍ osbsanný'cb chemiłIľých prus&dtů a orsraĺn_ŕch poolůce& a lłuĚeb
spnjeĺí'cŁ s đ+siďcŁcÍBľ,osŕoľupro cestujicí r,e r.ozidleľh veł*1'oé doprłra

8

obłluboat trąi e.tlĺrĺi měcto }rrhal. Đoprarní

Deprłr_+*
pođlt o*sř.'ĺ piĺn. r}
rł-r.ł_

oloí*u
podh oóĺł..ĺ pŕĺu. h}
ri'rĺĺ

ĺlołgse

EK.čI

IKô] tKčl [Kěl
ffič] tK'öI

bbulky se łwádĺ
dopľar.cĹ & ńeíí peä;ídali
keaj o poskyfuuti. đobte}

[v ř:Ědcíeh

tKč] tKčl
!. I}opľeĺui obglu-fooet gBcc

Obcc l: ........

rEÉ] tKđl Eeč}

Obrr !: ,..-.,..

[K,ů] EKč1 txěl
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