
Č. j.: 56 500/2021-051
Č. CV.: S-4318/DOP/2019

výtisk č · ĺĺ
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících

(DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ)

uzavřená dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

mezi smluvními stranami:

j
J

Smluvní strany:
Středočeský kraj
Sídlo:
IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Dotační účet:
Číslo účtu:
Zastoupený organizací:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
70891095
CZ70891095

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková
organizace
zřízená ke dni 1. 11. 2016 usnesením Zastupitelstva
Středočeského kraje č. 020-24/2016/ZK ze dne 19. 9. 2016,
zřizovací listina nově vydána a schválena usnesením
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 084-20/2019/ZK ze dne 26.
8. 2019

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl Pr,
vložka 1564

Sídlo: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 05792291
Bankovní spojení:
Provozní účet:
Dotační účet:
Zastoupená: Tomášem Duroňem, pověřeným řízením IDSK
(dále také jako ,,Objednatel")

a
České dráhy, a.s.
Sídlo:
Doručovací adresa:

Zastoupená:

IČO:
DIČ,

Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
Regionální obchodní centrum Praha, Trocnovská 2, 130 00 Praha 3 -
Žižkov
Ivanem Bednárikem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Ješetou, členem představenstva
70994226
CZ70994226

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále také jako ,,Dopravce")

uzavírají tuto ,,Dohodu"



-

Článek I.
Popis skutkového stavu

l. Smluvní strany uzavřely dne 15. 2. 2021 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících, ev. č. S-43 18/DOP/2019 (dále jen ,,Dodatek").

2. Předmětem Dodatku bylo zajištění dopravní obslužnosti Středočeského kraje veřejnou
drážní dopravou, aktualizace výkonů a výše kompenzace pro rok 2021.

3. Dodatek podléhal v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZRS") uveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek byl publikován v registru smluv, ale elektronický obraz textového obsahu dodatku
nebyl celý ve strojově čitelném formátu, tudíž nebyl splněn zákonný požadavek stanovený
v § 5 odst. 1 a 5 ZRS.

5. Smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této Dohody nedošlo
k řádnému uveřejnění Dodatku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků
s tím spojených.

6. Vzhledem k tomu, že plnění dle Dodatku bylo poskytnuto před jeho řádným uveřejněním
v registru smluv, Smluvní strany v zájmu vypořádání bezdůvodného obohacení, jakož i s
ohledem na skutečnost, že Smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného
Dodatku a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit
stav vzniklý v důsledku řádného neuveřejnění Dodatku v registru smluv, sjednávají tuto
Dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.

Článek II.
Vypořádání bezdůvodného obohacení

l. Smluvní strany se v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními dohodly na vypořádání
bezdůvodného obohacení následujícím způsobem.

2. Bezdůvodné obohacení bude vypořádáno tak, že si Smluvní strany ponechají vzájemně
poskytnutá plnění.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením této Dohody jsou jejich nároky z
bezdůvodného obohacení vyplývající z plnění, která byla na základě Dohody poskytnuta
před jejím řádným uveřejněním v registru smluv, zcela a v plném rozsahu vypořádány, a že
za sebou v souvislosti s těmito plněními nemají žádných dalších nároků či závazků. Tím
nejsou dotčeny případné nároky Smluvních stran založené Dohodou, jež ze své povahy
přetrvávají i po splnění jejího předmětu, s výjimkou případného nároku na náhradu škody
vzniklého v souvislosti s nesplněním povinnosti k řádnému uveřejnění Dohody, kterého se
tímto Smluvní strany výslovně vzdávají.

4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany a
jednala v dobré víře.
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Článek III.
Závěrečná ustanovení

l

1. Vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran v této Dohodě výslovně neupravená se řídí
příslušnými právními předpisy.

2. Tato Dohoda, včetně Dodatku, jež tvoří Přílohu č. l této Dohody, nabývá v souladu se ZRS
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede
Středočeský kraj, a to do 30 dnů od uzavření smlouvy.

4. Uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kaje č. 040-
22/2021/RK ze dne 20. 5. 2021. Tento právní úkon splňuje všechny podmínky stanovené v
zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato dohoda je vyhotovena v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží
Středočeský kraj 3 stejnopisy, IDSK 1 stejnopis a dopravce 3 stejnopisy.

6. Nedílnou součástí této Dohody je Příloha č. l:

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících, cv. č.
S-4318/DOP/2019.

V Pm,, dn, 3 A .S . totf

Za Objednatele
V Pm,, dn, Au. 'zoq
Za Dopravce:

l

S edoČ ' kraj
zas upený organizací IntegrDvaná
doprava Středočeského kraje,

příspěvková organizace

Tomáš Duroň
pověřený řízením IDSK p.o.

České dráhy, a. s.
Ivan Bednárik, MBA Jilg. Jiří'iešeta

Předseda ' Člen
představenstva představenstva
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