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Dodatek č. 1 

DÍLČÍ SMLOUVY INTEGROVANÉ DOPRAVY PLZEŇSKA 

Provozně - ekonomické smlouvy Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
a na základě preambule a článku I. odst. 1.4.  Smlouvy Integrované dopravy Plzeňska 

uzavřené dne ……………… 2019 (dále jen „Smlouva PE“) 

 

Objednatelé: 

 

1. Plzeňský kraj 
se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
IČ: 70890366   DIČ: CZ70890366 
číslo účtu: 1063003350/5500 Raiffeisenbank  
zastoupený: Bc. Josefem Bernardem, hejtmanem 

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. Martinem Baxou, primátorem 

 

které při podepisování tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy PE zastupuje v souladu s ujednáním dle 
článku V. odstavec V6 Smlouvy PE Organizátor:  
 
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: 
 

3. 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 

zastoupená Romanem Zarzyckým, předsedou představenstva 

4. 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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5. 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. Radek Dvořák, člen představenstva  

6. 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               

7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. 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 

13. 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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14. 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 všichni společně též jako „Účastníci Smlouvy PE“, uzavřeli níže uvedeného dne, 
měsíce a roku tento Dodatek č. 1: 

 

I. 

Účelem uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy PE 2019, je výhradně změna příloh Smlouvy PE a to:  

1. Změna Přílohy č. 2 Smlouvy PE - Mechanismus pro dělbu tržeb z prodeje IJD (tato příloha je 

v plném znění vydána pouze v elektronické podobě na elektronickém nosiči, tj. na CD); 

2. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy PE Příloha - Tarif a tarifní zásady IDP (tato příloha je v plném 

znění vydána pouze v elektronické podobě na elektronickém nosiči, tj. na CD); 

3. Změna Přílohy č. 5 Smlouvy PE - Prodejní místa a způsob prodeje jízdních dokladů IDP (tato 

příloha je v plném znění vydána pouze v elektronické podobě na elektronickém nosiči, tj. na 

CD). 

 

II.  

A. Účastníci Smlouvy PE konstatují, že Příloha č. 2 Smlouvy PE je aktualizována takto: 

1) Od 1. 1. 2019 se mění se tabulky A až C na základě změn jízdních řádů k prosinci 2018 a na 
základě zařazení rychlíků a expresů na trati 190 Plzeň – Strakonice a na trati 170 Plzeň – 
Mariánské Lázně a tabulky F pro definované linky a dále tabulky E. Ostatní tabulky se nemění. 

Změněné tabulky A až C a změnové tabulky F jsou přílohou tohoto dodatku. 

Tabulky A až C dle tohoto dodatku nahrazují původní tabulky A až C platné od 1. 9. 2018; 
změnové tabulky F nahrazují příslušnou část dané tabulky k definované lince. 

Tabulky E jsou rozšířeny o dvě nové tarifní zóny 038 Střelské Hoštice a 039 Strakonice a z tabulek 
byl odebrán Dopravce Pavel Pajer, který ukončil činnost v IDP k 31. 12. 2018.  

2) Tabulky jsou předávány pouze v elektronické podobě na elektronickém nosiči, tj. na CD) 

 

B. Účastníci Smlouvy PE konstatují, že Příloha č. 4 Smlouvy PE je aktualizována takto: 

1) V bodě 2.3 je odstraněn text:  

„a) 365 denní je tarif, který platí od zvoleného dne (data) 365 dní 

 b) 183 denní je tarif, který platí od zvoleného dne (data) 183 dní, 

 c) volný tarif (1 - 123 denní) je tarif, který je platný od zvoleného dne (data) po dobu 

minimálně 1, maximálně však 123 dní; specifickým druhem tohoto tarifu je:  
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turistický tarif s platností maximálně 17 dní 

 d) zvýhodněný tarif, který platí od zvoleného dne (data) 365 dní. 

S platností od 1. 1. 2019“ 

 

2) V bodě 2.6 je v poslední větě kategorie vlaku označená dosud zkratkou „Rx“ nahrazena nově 
zkratkou „Ex“. 

 

3) V bodě 2.7 je do přehledu s nadpisem „Nosič IJD má formu:“ doplněn bod „c) plastového 
přívěsku Plzeňská MINI“ a následující stávající body dosud označené c) až e) jsou nově označeny 
nově písmeny d) až f) 

 

4) V bodě 2.12 je na konci věty „Jízdné nemá zónovou platnost, platí na celém území IDP“ 

odstraněn text v závorce tj. text „(mimo zóny 031, 032, 033 a 036)“. 

 

5) V bodě 4. Časové předplatní jízdné IDP je do předposledního odstavce mezi druhy zvláštního 
časového předplatného jízdného tj. mezi názvy „Firemní Plzeňské kartě“ a „Turistické jízdence“ 
doplněn nový druh zvláštního časového předplatného jízdného „Plzeňské mini“. 

 

6) V bodě 4. Časové předplatní jízdné IDP je v posledním odstavci jsou stávající první dvě věty:  

„Cenová úroveň pro zónu 001 Plzeň, vnější zóny i síťové jízdné je cenovou úrovní pro předplatní 
jízdné s prvním dnem platnosti nejpozději 31. 12. 2018. Cenová úroveň s prvním dnem platnosti 
1. 1. 2019 a později je označena „Od 1. 1. 2019.“  

nahrazeny novou větou:  

„Cenová úroveň pro zónu 001 Plzeň, vnější zóny i síťové jízdné je cenovou úrovní pro předplatní 
jízdné s prvním dnem 1. 1. 2019“. 

 

7) V bodě 4.1.1 Ceny základního časového předplatního jízdného pro tarifní zónu 001 Plzeň 
se stanovují podle jednotlivých druhů ve výši: je odstraněn text 

„a)   365 denní      4 002,- Kč, 
 b)   183 denní        2 312,- Kč,  
 c)   volný tarif (1 – 123 denní)    dle ceníku č. 1. 

 
Od 1. 1. 2019“ 
 

8) V bodě 4.1.2 Ceny základního časového předplatního jízdného pro jednotlivé vnější tarifní 
zóny se stanovují podle jednotlivých druhů ve výši: je odstraněn text 

„a)   365 denní       3 002,- Kč, 
 b)  183 denní        1 734,- Kč, 
 c)   volný tarif (1 – 123 denní)    dle ceníku č. 3. 

 
Od 1. 1. 2019“ 
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9) V bodě 4.1.4 Ceny základního časového předplatního síťového jízdného se stanovují 
podle jednotlivých druhů ve výši: je odstraněn text 

„a)  365 denní       22 014,- Kč, 
 b)  183 denní        12 716,- Kč, 
 c)  volný tarif (1 – 123 denní)    dle ceníku č. 4. 

 
Od 1. 1. 2019“ 
 

10) V bodě 4.2.1.1 v maximální výši 50 % základního časového předplatního jízdného:  
je odstraněn text 

 
„a)  365 denní       2 001,- Kč, 
b)  183 denní        1 156,- Kč, 
c)  volný tarif (1 – 123 denní)    dle ceníku č. 1. 

 
Od 1. 1. 2019“ 
 

11) V bodě 4.2 Časové předplatní jízdné zlevněné 

je odstraněn celý text bodu 4.2.1.2 v maximální výši 25 % základního časového předplatního 
jízdného: včetně názvu bodu. 

 

12) V bodě 4.2.2.1 v maximální výši 50 % základního časového předplatního jízdného: 
je odstraněn text  
 
„a)  365 denní       1 501,- Kč, 
 b)  183 denní               867,- Kč, 
 c)  volný tarif (1 – 123 denní)   dle ceníku č. 3. 
 
Od 1. 1. 2019“ 
 
dále je odstraněn text  
 
„Do 31. 8. 2018 nárok na toto jízdné mají: 
a) žáci a studenti od 15 do 26 let, jsou-li žáky nebo studenty od 15 do 26 let k datu počátku 
platnosti časové předplatní jízdenky, 
b) osoby, pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, 
c) osoby, které dovršily věk 65 let, 
d) osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, 
e) osoby, kterým bylo vydáno osvědčení válečného veterána podle zvláštních předpisů, 
f) držitelé zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety). 
 
Od 1. 9. 2018 nárok“ 
 
Obsahem bodu 4. 2. 1. 2 v maximální výši 50 % základního časového předplatního jízdného: 
zůstává pouze následující text 
 
„a)  365 denní       1 501,- Kč, 
 b)  183 denní               867,- Kč, 
 c)  volný tarif (1 – 365 denní)   dle ceníku č. 3a. 
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Nárok na toto jízdné mají: 
a) osoby, pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, 
b) osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, pobírají-li peněžitou  
     pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek k počátku platnosti časové předplatné jízdenky,    
     nebo osoby na mateřské či rodičovské dovolené, jsou-li na mateřské či rodičovské dovolené k  
     počátku platnosti časové předplatné jízdenky,  
c) osoby, kterým bylo vydáno osvědčení válečného veterána podle zvláštních předpisů, 
d) držitelé zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety).“ 
 
 
13) V bodě 4.2.2.2 v maximální výši 25 % základního časového předplatního jízdného: 
je odstraněn text 
 
„a) 365 denní          750,- Kč, 
 b) 183 denní               433,- Kč, 
 c) volný tarif (1 – 123 denní)      dle ceníku č. 3. 
 
Od 1. 1. 2019“ 
 
dále je odstraněn text 
 
„Do 31. 8. 2018 nárok na toto jízdné mají: 
a) držitelé průkazu ZTP, 
b) držitelé průkazu ZTP/P, 
c) děti od 6 do 15 let, splňují-li podmínku věku k datu počátku platnosti časové předplatní 
jízdenky. 
 
Od 1. 9. 2018 nárok“ 
 
Obsahem bodu 4.2.2.2 v maximální výši 25 % základního časového předplatního jízdného: 
zůstává pouze následující text 
 
„a) 365 denní          750,- Kč, 
 b) 183 denní               433,- Kč, 
 c)      volný tarif (1 – 365 denní)      dle ceníku č. 3a. 

Nárok na toto jízdné mají: 
a) držitelé průkazu ZTP, 
b) držitelé průkazu ZTP/P, 
c) děti, žáci nebo studenti od 6 do 18 nebo 26 let, do dne předcházejícího dovršení 18. nebo 26. 
roku, 
d) osoby, které dovršily věk 65 let.“ 
 
 
14) V bodě 4.2.3.1 v maximální výši 50 % základního časového předplatního síťového 
jízdného: 
je odstraněn text 
 
„a) 365 denní       11 007,- Kč, 
 b) 183 denní        6 358,- Kč, 
 c) volný tarif (1 – 123 denní)   dle ceníku č. 4. 
 
Od 1. 1. 2019“ 
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dále je odstraněn text 
 
„Do 31. 8. 2018 nárok na toto jízdné mají: 
a) osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod III. stupně, 
b) osoby, které dovršily věk 65 let, 
c) žáci a studenti od 15 do 26 let, jsou-li žáky nebo studenty od 15 do 26 let k datu počátku 
platnosti časové předplatní jízdenky, 
d) držitelé medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety), 
e) osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, pobírají-li 
peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek k počátku platnosti časové předplatné 
jízdenky, nebo osoby na mateřské či rodičovské dovolené, jsou-li na mateřské či rodičovské 
dovolené k počátku platnosti časové předplatné jízdenky, 
f) osoby, kterým bylo vydáno osvědčení válečného veterána podle zvláštních předpisů. 
 
Od 1. 9. 2018 nárok“ 
 
Obsahem bodu 4.2.3.1 v maximální výši 50 % základního časového předplatního jízdného: 
zůstává pouze následující text 
 
a) 365 denní       11 007,- Kč, 
b) 183 denní        6 358,- Kč, 
c) volný tarif (1 – 365 denní)   dle ceníku č. 4a. 
 

Nárok na toto jízdné mají: 

a) osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod III. stupně, 

b) držitelé medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety), 

c) osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, pobírají-li peněžitou 
pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek k počátku platnosti časové předplatné jízdenky, 
nebo osoby na mateřské či rodičovské dovolené, jsou-li na mateřské či rodičovské dovolené 
k počátku platnosti časové předplatné jízdenky, 

d) osoby, kterým bylo vydáno osvědčení válečného veterána podle zvláštních předpisů.“ 
 

 

15) V bodě 4.2.3.2 v maximální výši 25 % základního časového předplatního síťového 

jízdného: je odstraněn text 

 

a) 365 denní       5 504,- Kč, 
b) 183 denní      3 179,- Kč, 
c) volný tarif (1 – 123 denní)   dle ceníku č. 4. 
 

Od 1. 1. 2019“ 

 

dále je odstraněn text 

 

Do 31. 8. 2018 nárok na toto jízdné mají: 

a) držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. 

b) děti od 6 do 15 let, splňují-li podmínku věku k datu počátku platnosti časové předplatní jízdenky. 

 

Od 1. 9. 2018 nárok“ 
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Obsahem bodu 4.2.3.2 v maximální výši 25 % základního časového předplatního síťového 

jízdného: zůstává pouze následující text 

 

a) 365 denní       5 504,- Kč, 
b) 183 denní      3 179,- Kč, 
c) volný tarif (1 – 123 denní)   dle ceníku č. 4a. 

 

Nárok na toto jízdné mají: 
a) držitelé průkazu ZTP, 
b) držitelé průkazu ZTP/P, 
c) děti, žáci nebo studenti od 6 do 18 nebo 26 let, a to do dne předcházejícího dovršení 18. nebo 
26. roku, 
d) osoby, které dovršily věk 65 let.“  
 

 

16) V bodě 4.4.1 Ceny časového předplatního jízdného aktivovaného na Firemní Plzeňské 
kartě pro tarifní zónu 001 Plzeň se stanovují ve výši: je odstraněn text 
 
„c) 365 denní       5 204,- Kč, 
 d) 183 denní      3 008,- Kč, 
 e) volný tarif (1 – 123 denní)   dle ceníku č. 2. 
 
Od 1. 1. 2019 
 
 a) 365 denní       5 204,- Kč, 
 b) 183 denní      3 008,- Kč, 
 c) volný tarif (1 – 365 denní)   dle ceníku č. 2a.“ 
 

Obsahem bodu 4.4.1 Ceny časového předplatního jízdného aktivovaného na Firemní 
Plzeňské kartě pro tarifní zónu 001 Plzeň se stanovují ve výši: je nyní následující text 
 

„a) 365 denní       5 203,- Kč, 
  b) 183 denní      3 006,- Kč, 
  c) volný tarif (1 – 365 denní)   dle ceníku č. 2a.“ 
 

Nárok na toto jízdné mají: 

právnické osoby, které předloží doklad o přidělení IČ, živnostenský list či platný výpis z obchodního 
rejstříku.  
 

17) Za bod 4.4.1 Ceny časového předplatního jízdného aktivovaného na Firemní Plzeňské 
kartě pro tarifní zónu 001 Plzeň se stanovují ve výši: je nově vložen další bod 4.5 respektive 
4.5.1 v tomto znění: 
 
„4. 5 Časové předplatní jízdné přenosné aktivované na Plzeňské MINI 
 
4. 5. 1 Ceny časového předplatního jízdného přenosného aktivovaného na Plzeňské MINI pro 
tarifní zónu 001 Plzeň se stanovují ve výši: 

a) 365 denní      5 203,- Kč, 

b) 183 denní      3 006,- Kč, 

c) volný tarif (1 – 365 denní)   dle ceníku č. 2a. 
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Předplatné není vázané na konkrétní osobu. V jednu chvíli na něj však může cestovat jen jedna osoba. 
Nosičem tohoto předplatného je nový typ Plzeňské mini (vzor uveden ve Smluvních přepravních 
podmínkách IDP). 

Přenosným předplatným není možné se prokázat přepravní kontrole zpětně a při ztrátě Plzeňské mini 
není možné vrácení předplatného ani částky na elektronické peněžence. 

Zlevněná varianta přenosného předplatního jízdného (např. pro studenty) není nabízena.“ 

 

18) Stávající body (4.5.1, 4.6, 4.7 a 4.7.1), za nově vloženým bodu 4.5 Časové předplatní jízdné 
přenosné aktivované na Plzeňské MINI a nově vloženým textem bodu 4.5.1 Ceny časového 
předplatního jízdného přenosného aktivovaného na Plzeňské MINI pro tarifní zónu 001 
Plzeň se stanovují ve výši: jsou přečíslovány na 4.6.1, 4.7, 4.8 a 4.8.1. 

 

19) V bodě 6.2.1 děti a studenti je odstraněn text 

„žáci a studenti ve věku 15 – 26 dokládají let nárok na slevu předložením potvrzení o studiu 
(elektronické nebo na tiskopisu PMDP) nebo žákovským průkazem a děti od 6 do 15 let 
předložením rodného listu. Jízdné je poskytováno v průběhu celého kalendářního roku bez omezení.   

Od 1. 9. 2018“ 
 

20) V bodě 10.6 byl změněn text tří odstavců: 

a) Stávající text odstavce „Od 1. 10. 2018 je předplatní jízdné IDP pro zónu 001 Plzeň uznáváno 
na všech vlacích dálkové dopravy (vlaky kategorie R, Ex a IC) mezi stanicemi Plzeň hl.n. a Plzeň-
Jižní Předměstí, které v uvedených stanicích zastavují.“ 

byl nahrazen textem 

„Předplatní jízdné IDP pro zónu 001 Plzeň je uznáváno na všech vlacích dálkové dopravy (vlaky 
kategorie R, Ex a IC) mezi stanicemi Plzeň hl.n. a Plzeň-Jižní Předměstí, které v uvedených 
stanicích zastavují.“ 

b) Stávající text odstavce „Ve vlacích kategorií R a Ex v úsecích Plzeň – Blatno u Jesenice, Kařez 
- Plzeň – Mariánské Lázně (od 1. 1. 2019), Plzeň - Strakonice (od 1. 1. 2019) a Plzeň - Klatovy 
může cestující využívat časové předplatné jízdné aktivované na Plzeňské kartě pouze v případě, 
že má současně aktivováno časové předplatné jízdné pro všechny tarifní zóny, kterými při své cestě 
projíždí. Kombinace aktivované tarifní zóny 001 Plzeň i jiné projížděné tarifní zóny a doplatkového 
jízdného není v těchto úsecích u těchto kategorií vlaků uznávána jako platný jízdní doklad.“ 

byl nahrazen textem 

„Ve vlacích kategorií R a Ex v úsecích Plzeň – Blatno u Jesenice, Kařez - Plzeň – Mariánské 
Lázně, Plzeň - Strakonice a Plzeň - Klatovy může cestující využívat časové předplatné jízdné 
aktivované na Plzeňské kartě pouze v případě, že má současně aktivováno časové předplatné 
jízdné pro všechny tarifní zóny, kterými při své cestě projíždí. Kombinace aktivované tarifní zóny 
001 Plzeň i jiné projížděné tarifní zóny a doplatkového jízdného není v těchto úsecích u těchto 
kategorií vlaků uznávána jako platný jízdní doklad.“ 

c) Stávající text odstavce „Od 1. 1. 2019 bude možné s jízdenkou Turista Plzeňskem cestovat ve 
všech vlacích kategorie Os, Sp, R a Ex na všech tratích a v úsecích zařazených do IDP. 

byl nahrazen textem  

„S jízdenkou Turista Plzeňskem je možné cestovat ve všech vlacích kategorie Os, Sp, R a Ex na 
všech tratích a v úsecích zařazených do IDP.“ 
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21) V bodě 10.10 je na konci věty text „č. 1 až č. 6a“ nahrazen novým textem č. 1a až 6a“. 

 

22) Celý bod 10.11 se ruší. 

 

23) Stávající bod 10.12 je nově označen 10.11. 

 

24) Bylo odstraněno znění Tabulek Ceníků č. 1 až č. 5, zůstávají pouze Tabulky Ceníků č. 1a až 6a. 

 

 

E. Účastníci Smlouvy PE konstatují, že Příloha č. 5 Smlouvy PE je aktualizována takto: 

1) Je odstraněn text druhého odstavce Článku 1 Úvodní ustanovení 

"Pro účely Integrované dopravy Plzeňska se integrovaným jízdním dokladem IDP rozumí 
tzv. Plzeňská karta, jako nosič IJD, který má formu: 
– personifikované plastové čipové karty (jméno a příjmení držitele, fotografie), 
– plastové čipové karty s nápisem „Firemní“ s uvedením IČ subjektu, jemuž je vydána.“, 
 
který je nahrazen textem 

„Pro účely Integrované dopravy Plzeňska se integrovaným jízdním dokladem IDP rozumí 
tzv. Plzeňská karta, jako nosič IJD, který má tyto formy: 
– personifikované čipové nosiče (jméno a příjmení držitele, fotografie), 
– čipové nosiče s nápisem „Firemní“ s uvedením IČ subjektu, jemuž je vydána, 
– nepersonifikované čipové nosiče.“ 
 
 
3) Do Článku 2 Prodejní místa je mezi název článku a stávající text vložen název 

„2.1. Prodejní místa dopravců“ 

 

4) Za stávající text Článku 2 Prodejní místa je vložen nový bod 2.2 v tomto znění: 

„2.2 Prodejní místa ve městech  
Bezdružice  
Městský úřad Bezdružice  
ČSA 196, 349 53 Bezdružice  
 
Bělá nad Radbuzou 
Městský úřad Bělá nad Radbuzou  
Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou 
 
Domažlice 
Kulturní centrum pivovar Domažlice (Galerie "Hvozd") 
Komenského 10, 344 01 Domažlice 
 
Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice  
Mírové náměstí 1 , 341 01 Horažďovice 
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Horšovský Týn 
Regionální informační centrum Horšovský Týn   
ulice 5. května 50, 346 01 Horšovský Týn 
 
Kašperské Hory 
Městské kulturní a informační středisko Kašperské  Hory 
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory 
 
Klatovy 
Informační centrum Klatovy   
Vídeňská 66, 339 01 Klatovy 
 
Kralovice 
Městský úřad Kralovice  
Manětínská 493, 331 41 Kralovice 
 
Manětín 
Městský úřad Manětín  
Manětín 89, 331 62 Manětín  
 
Nepomuk 
Kulturní a informační centrum Nepomuk   
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk 
 
Rokycany  
Městský úřad Rokycany - Informační centrum   
Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany  
 
Sušice 
Městské informační centrum Sušice  
Náměstí Svobody 138,  342 01 Sušice 
 
Tachov 
Městské kulturní středisko Tachov  
Náměstí Republiky 85, 347 01 Tachov 
 
Zbiroh 
Informační centrum úřad Zbiroh  
Masarykovo náměstí 624, 338 08 Zbiroh 
 
Železná Ruda  
Informační turistické centrum  Železná Ruda 
1. máje 12, 340 04 Železná Ruda“ 

 
2) V článku 4 Vozidla Dopravců je doplněn Dopravce VATRA Bohemia, spol. s r.o.: 
 
Tj. stávající text „Město Kašperské Hory a Obec Chanovice“ 
 
je nahrazen textem  
 
„Město Kašperské Hory, Obec Chanovice a VATRA Bohemia, spol. s r.o. 
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3) V bodě 6.1 Výčet a umístění bankomatů ATM a jejich dostupnost: je za odkazem na webové 
stránky https://www.csas.cz/cs/pobocky-a-bankomaty#/ nebo  
https://www.csas.cz/cs/pobocky-a-bankomaty#/?type=ATM.   
 
doplněn text: 

„Zde je potřeba zadat název hledané obce či města a ze seznamu vybrat pouze ty bankomaty, na 
kterých lze dobíjet dopravní karty (zaškrtávací políčko "dobíjení dopravních karet" v pravé horní části 
stránky). 
 
Bankomaty ATM jsou k 1. 1. 2019 umístěny v níže uvedených městech a obcích: 
Blovice, Bor, Dobřany, Domažlice, Holýšov, Horní Bříza, Horšovský Týn, Hrádek, Chotíkov, 
Kasejovice, Kdyně, Klatovy, Kralovice, Mýto, Nepomuk, Nýřany, Planá, Plánice, Plasy, Plzeň, 
Poběžovice, Přeštice, Radnice, Rokycany, Spálené Poříčí, Staňkov, Starý Plzenec, Stod, Strašice, 
Stříbro, Vejprnice a Zbiroh.“ 

 

4) V bodě 6.2 Specifikace činností, které se týkají integrovaných jízdních dokladů v síti 
bankomatů ATM je stávající text 

„Vykonávané činnosti: 

• prodej předplatného a dobíjení hotovosti 
• validace transakcí z e-shopu Plzeňské karty 
• zjištění stavu Plzeňské karty“ 

nahrazen textem 

„Vykonávané činnosti: 

• prodej předplatného a dobíjení elektronických peněz 
• validace transakcí z e-shopu Plzeňské karty 
• zjištění stavu Plzeňské karty“ 

 

5) V bodě 8.3 je doplněn Dopravce VATRA Bohemia, spol. s r.o. tj. stávající text  

„Autobusová doprava-Miroslav Hrouda s.r.o. a Město Blovice“ 

je nahrazen textem  

„Autobusová doprava-Miroslav Hrouda s.r.o., Město Blovice a VATRA Bohemia, spol. s r.o.“ 

III. 

1. Kromě výše uvedených změn dle tohoto dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy PE, 

tímto dodatkem nedotčená, beze změn a nadále platná. 

2. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy PE je též úplné znění Přílohy č. 2 Smlouvy PE. 

Účastníci Smlouvy PE berou na vědomí, že Přílohy č. 2 Smlouvy PE jsou vydány a 

distribuovány pouze na elektronickém nosiči, tj. na CD.  

3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy PE je úplné znění Přílohy č. 4 Smlouvy PE. 

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy PE je úplné znění Přílohy č. 5 Smlouvy PE. 

5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy PE je vyhotoven v patnácti stejnopisech, z nichž každý má  

platnost originálu a každý z Účastníků Smlouvy PE obdrží po jednom stejnopisu. 
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6. Účastníci Smlouvy PE prohlašují, že si text Dodatku č. 1 Smlouvy PE a jeho příloh přečetli,  

obsahu porozuměli, že s Dodatkem č. 1 Smlouvy PE a úplným zněním Přílohy č. 2, 4 a 5       

Smlouvy PE souhlasí a na důkaz toho připojují k Dodatku č. 1 Smlouvy PE podpisy svých  

oprávněných zástupců. 

7. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy PE včetně úplného znění Příloh č. 2, 4 a 5 Smlouvy PE,  

nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019 a stává se po podpisu všech Účastníků Smlouvy PE její  

nedílnou součástí. Pro případ, že bude tento dodatek všemi smluvními stranami podepsán  

až po uvedeném datu účinnosti, sjednávají smluvní strany, že se tímto dodatkem řídí  

již od 1. 1. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Za Plzeňský kraj, za statutární 
město Plzeň a 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 ………….……………… 
 
 

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

předseda představenstva 
 
 

……………………………………………….. 
Ing. Radek Dvořák, člen představenstva 
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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 Zbirohu dne ………….………. 
 
 

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

 
 

Za Město Blovice 
 
 
 

V Blovicích dne ….……………… 
 
 

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

 
Za VATRA Bohemia, spol. s r.o. 

 
V Kralovicích dne ………………… 

 
 

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

 

 
Za ANEXIA BUS s.r.o. 

 
V Rakovníku 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. 
 

Ve Strakonicích dne ……..…….. 
 
 

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

 

Za Autobusy Karlovy Vary, a. s. 
 

V Karlových Varech dne ……………… 
 
 

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

společnosti 

  


