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Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti 
Smlouvy Integrované dopravy Plzeňska, 

Dílčí smlouvy integrované dopravy Plzeňska - Provozně 
ekonomické smlouvy Integrované dopravy Plzeňska (IDP) a 

Dílčí smlouvy integrované dopravy Plzeňska - Provozně 
technické smlouvy Intergované dopravy Plzeňska (IDP) 

a o úpravě Tarifu a tarifních zásad IDP pro období  
od 14. 6. 2020 do 30. 6. 2020 

 

Objednatelé: 

1. Plzeňský kraj 
se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
IČ: 70890366 DIČ: CZ70890366 
číslo účtu: 1063003350/5500 Raiffeisenbank  
zastoupen: JUDr. Marcela Krejsová, náměstkyně hejtmana, vykonávající funkci hejtmana 

pověřen k podpisu: Ing. Pavel Čížek, náměstek hejtmana  
na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4949/20 ze dne 22. 6. 2020  

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 

zastoupena: 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. 
zastoupena: JUDr. Ing. Zdeněk Zemek, předseda představenstva, 
pověřen k podpisu: Václav Königsmark,  
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          na základě plné moci ze dne 3. 7. 2020 

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 
zastoupena: Bc. Václav Nebeský, předsedou představenstva,  

                                     Ing. Jiří Ješeta, členem 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 
zastoupeno: 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. Transdev Střední Čechy s.r.o. 
se sídlem: Lubenská 1588, 269 01 Rakovník II 
IČ: 05661692                     DIČ: CZ05661692 

číslo účtu: 3582982/0800 Česká spořitelna, pobočka Rakovník 
jednající: Ing. Radim Novák, jednatel, 
pověřen k podpisu: Vladimír Kovář, manažer Osobní dopravy 
                               na základě pověření ze dne 14. 11. 2019 

12. Obec Chanovice 
se sídlem: Chanovice 36, 341 01 Horažďovice 
IČ: 00255556   DIČ: CZ00255556 
číslo účtu: 821891349/0800 Česká spořitelna a.s. 
zastoupena: 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 
zastoupeno: Bohuslava Bernardová, starostka 

14. ČSAD STTRANS a.s. 
se sídlem: U Nádraží 984, 386 13 Strakonice 
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IČ: 25198688   DIČ: CZ25198688 
číslo účtu: 212700703/0300 ČSOB a.s., pobočka České Budějovice 
jednající: Ing. Vladimír Warisch, MBA, člen představenstva 
 

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. 
zastoupena: 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, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

dohodu o ukončení platnosti a účinnosti 
Smlouvy Integrované dopravy Plzeňska, 

Dílčí smlouvy integrované dopravy Plzeňska - Provozně ekonomické smlouvy  
Integrované dopravy Plzeňska (IDP) a 

Dílčí smlouvy integrované dopravy Plzeňska - Provozně technické smlouvy  
Intergované dopravy Plzeňska (IDP) a 

o úpravě Tarifu a tarifních zásad IDP pro období od 14. 6. 2020 do 30. 6. 2020 
(dále i jen „Dohoda“) 

 

I. Smlouvy 

I.1. Účastníci uzavřeli dne 26. 2. 2019 Smlouvu Integrované dopravy Plzeňska ve znění 
pozdějších dodatků (dále i jen „Smlouva IDP“).  

I.2. Účastníci dále uzavřeli dne 26. 2. 2019 Dílčí smlouvu integrované dopravy Plzeňska - 
Provozně ekonomickou smlouvu Integrované dopravy Plzeňska (IDP) ve znění pozdějších 
dodatků (dále i jen „Smlouva PE“). 

I.3. Účastníci rovněž uzavřeli dne 26. 2. 2019 Dílčí smlouvu integrované dopravy Plzeňska - 
Provozně technickou smlouvu Intergované dopravy Plzeňska (IDP) ve znění pozdějších 
dodatků (dále i jen „Smlouva PT“). 

 

II. Ukončení smluv 

II.1. Účastníci se tímto ve smyslu čl. VIII.1 Smlouvy IDP dohodli na ukončení platnosti a účinnosti 
Smlouvy IDP, a to s účinností k 30. 6. 2020.  

II.2. Účastníci se tímto ve smyslu čl. IV.6 Smlouvy PE dohodli na ukončení platnosti a účinnosti 
Smlouvy PE, a to s účinností k 30. 6. 2020.  

II.3. Účastníci se tímto ve smyslu čl. IV.6 Smlouvy PT dohodli na ukončení platnosti a účinnosti 
Smlouvy PT, a to s účinností k 30. 6. 2020.  

 

III. Tarif 

III.1. Účelem uzavření této Dohody je kromě ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy IDP, 
Smlouvy PE a Smlouvy PT k datu 30. 6. 2020 také změna přílohy č. 4 Smlouvy PE (Tarif a 
tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska) s tím, ruší stávající text v článku 3, Jednotlivé 
jízdné, ke dni 13. 06. 2020, který je ke dni 14. 6. 2020 nahrazen novým zněním článku 3. 
„Nepřestupné jízdenky pro přepravu jednotlivých osob.“ 

III.2. Nové znění článku č. 3 zní takto: 
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„ 3. Nepřestupné jízdenky pro přepravu jednotlivých osob 

3. 1 Nepřestupná akční jízdenka pro přepravu jedním spojem 

autobusové veřejné linkové dopravy na území Plzeňského 

kraje platná v období od 14. 6. do 30. 6. 2020 

3.1.1  Nepřestupná akční jízdenka platí pro přepravu jedním spojem autobusové veřejné linkové 

dopravy na území Plzeňského kraje na linkách dopravce, který zajišťuje od 14. 6. 2020 

dopravní obslužnost na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

uzavřené mezi tímto dopravcem a Plzeňským krajem. 

3.1.2 Nepřestupná akční jízdenka není zónová jízdenka.  

3.1.3 Nepřestupná akční jízdenka může být hrazena v hotovosti, nebo z elektronické peněženky 

aktivované na Kartě. 

3.1.4 Nepřestupnou akční jízdenku nelze využít pro přepravu, která má začátek a zároveň 

konec v zastávkách na území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň. 

3.1.5 Nepřestupnou akční jízdenku nelze využít pro přepravu linkami a spoji autobusové 

veřejné linkové dopravy na území Plzeňského kraje, které zajišťují dopravní obslužnost 

na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené mezi 

dopravcem a sousedním krajem. 

3.1.6 Nepřestupnou akční jízdenku nelze využít pro přepravu osobním vlakem, rychlíkem, 

expresem nebo vlakem InterCity, ani pro přepravu na linkách a spojích MHD 

zařazených do IDP. 

3.2 Cena základní (plnocenné) nepřestupné jízdenky  
3.2.1 Cena základní (plnocenné) nepřestupné jízdenky pro přepravu jedním spojem 

autobusové veřejné linkové dopravy (VLD) po území všech tarifních zón IDP je 

stanovena ve výši                       12 Kč 

3.2.2  Nárok na základní přestupnou jízdenku má: 

osoba ve věku 18 - 65 let, která nemá nárok na žádnou slevu. 

3.3 Cena zlevněné nepřestupné akční jízdenky s cenou ve výši 50 % 

ceny základní (plnocenné) jízdenky pro přepravu po území 

všech tarifních zón  
3.3.1 Cena zlevněné nepřestupné akční jízdenky pro přepravu jedním spojem VLD po území 

všech tarifních zón je stanovena ve výši                 6 Kč  

3.3.2 Nárok na zlevněnou nepřestupnou akční jízdenku uvedenou v bodě 3.3.1 má: 

a) osoba ve věku do 65 let, pobírající starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. 

stupně, 

b) dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté 

Janského plakety), 

c) osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, nebo 

osoba na mateřské či rodičovské dovolené,  

d) osoba, která je držitelem osvědčení válečného veterána podle zvláštních předpisů, 
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e) rodič nebo poručník navštěvující dítě umístěné v ústavu sociální péče či obdobném 

zařízení.  

3.3.3 Osoba uvedená v bodě 3.1.2 pod písmeny a) až d) má na tuto zlevněnou nepřestupnou 

akční jízdenku nárok v případě, že má na Plzeňské kartě aktivován nárok na slevu, osoba 

uvedená pod písmenem e) má na tuto zlevněnou jízdenku nárok v případě, že předloží 

průkaz, který vydal a potvrdil ústav či obdobné zařízení, ve kterém je dítě umístěno. 

3.4 Cena zlevněné nepřestupné akční jízdenky s cenou ve výši 25 % 

ceny základní (plnocenné) jízdenky pro přepravu po území 

všech tarifních zón  

3.4.1 Cena zlevněné nepřestupné akční jízdenky pro přepravu jedním spojem VLD po území 

všech tarifních zón je stanovena ve výši                     3 Kč  

3.4.2 Nárok na zlevněnou nepřestupnou akční jízdenku uvedenou v bodě 3.4.1 má:  

a) držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto 

držitelem, 

b) držitel průkazu ZTP/P, včetně jeho průvodce nebo jednoho psa, pokud se přepravují 

současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku, 

c) dítě ve věku od 6 do 15 let, 

d) osoba ve věku od 15 do 18 let, do dne předcházejícího dovršení 18. roku, 

e) žák a student ve věku od 18 do 26 let, který se vzdělává v základní škole nebo se 

soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, 

vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo 

v zahraničí, do dne předcházejícího dovršení 26. roku, 

f) osoba, která dovršila věk 65 let. 

3.5 Nepřestupné jízdenky pro přepravu jedním spojem po území 

Plzeňského kraje prodávané ostatními dopravci zařazenými do 

IDP 

V období od 14. 6. do 30. 6. 2020 jsou nepřestupné jízdenky ostatních dopravců 

zařazenými do IDP prodávány za ceny stanovené dle tarifu těchto dopravců.“ 
 

IV.  Závěrečná ustanovení 

IV.1. Práva a povinnosti účastníků Dohody neupravené touto Dohody se řídí právními 
předpisy České republiky a budou vykládány v souladu s nimi, převážně pak zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 

IV.2. Tato Dohoda je vyhotovena v patnácti stejnopisech s platností originálu, každý 
z Účastníků této Dohody obdrží po jednom stejnopisu. 

IV.3. Účastníci této Dohody prohlašují, že si text Dohody přečetli, jejímu obsahu porozuměli 
a s Dohodou souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 

IV.4. Vůle statutárního města Plzně k uzavření této Dohody je dána usnesením Rady města 
Plzně č. 559 ze dne 22. 6. 2020. 
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IV.5. Vůle Plzeňského kraje k uzavření této Dohody je dána usnesením Rady Plzeňského 
kraje č. 4949/20 ze dne 22. 6. 2020. 

IV.6. Vůle POVED s.r.o. k uzavření této Dohody je v návaznosti na výše uvedená usnesení 
Rady města Plzně a Rady Plzeňského kraje dána rozhodnutím jednatele ze dne 
22. 6. 2020. 

 

 

 

 

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 ………………………… 
 
 

.…………………………………..…... 
Roman Zarzycký, 

předseda představenstva 
 

Za České dráhy, a.s. 
 
 

V Praze dne ………….………………. 
 
 

..………………………………………… 
 Bc. Václav Nebeský 

předseda představenstva 
 
 

………………………………………….. 
Mgr. Michal Kraus, MSc.  

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 …….………. 

Za Město Blovice 
 
 

V Blovicích dne ….…….……………… 
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..………………………………….… 
Ing. Miroslav Bláha,  

jednatel 
 

 
 

..…………………………….… 
Bc. Robert Zelenka,  

starosta 
 

 
Za VATRA Bohemia, spol. s r.o. 

 
V …………….. dne ……………… 

 
 

.………………………………….… 
Zdeněk Vavřička,  

jednatel 
 

 
Za Transdev Střední Čechy s.r.o. 

 
V ………………. dne ………………… 

 
 

.………………………………….… 
Vladimír Kovář,  

ředitel Osobní dopravy 
 

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, 

člen představenstva 
 

Za Autobusy Karlovy Vary, a. s. 
 

V …………..……..... dne ……………… 
 
 

.………………………………….… 
Ing. Zdeněk Suchan,  

výkonný ředitel společnosti 
 

  
 


