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C. J.: 55 Z6U/ZUZ1-051
Č. ev.: S-4318/DOP/2019

výtisk č·

'7.

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujÍcÍch
Smluvní strany:
středočeský kraj
Sídlo:
lČ:
DIČ:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
70891095
CZ70891095

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Dotační účet:
CIslo účtu:
Zastoupený organizací:
V

Registrace:
Sídlo:
IČO:

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
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl Pr,
vložka 1564
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlin
05792291

Bankovní spojení:
Provozní účet:
Dotační účet:
Zastoupená:
Tomášem Duroňem, pověřeným řIzenIm 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
Regionálni 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 tento

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujÍcÍch k zajištění dopravní
obslužnosti Středočeského kraje veřejnou drážní osobní dopravou
(dále také jako ,,Dodatek')
ČLÁNEK1
ÚČEL DODATKU

1. Tímto dodatkem dochází k aktualizaci výkonů dle ČI. 5 Smlouvy a výše kompenzace dle ČI. 8
Smlouvy pro rok 2021.

2. Tímto dodatkem dochází k určení rozpisu měsIČnIch záloh dle ČI. 9 Smlouvy.
3.

Tímto Dodatkem dochází zároveň k doplněni nebo aktualizaci příloh Smlouvy nebo jejich
částí.
ČLÁNEK 2
ZMĚNY A DOPLŇKY SMLOUVY
V

1.

Cl. 5, odst. 6 Smlouvy se doplňuje o větu: " Pro období platnosti jÍzdnjho řádu 2020/2021
předpokládaný rozsah objednaných dopravních výkonů představuje dle přílohy Č. 1 této
Smlouvy celkem 16.903.529,6 vlkm, z toho do 31. 12. 2020 se jedná o 855.378,7 vlkm a od
1. 1. 2021 se jedná o 16.048.150,9 vlkm.

2.

výše kompenzace pro rok 2021 činí 2.467.583.416,- KČ (slovy: Dvě miliardy Čtyři sta Šedesát
sedm milionů pět set osmdesát tři tisíce korun českých) v členěni:
a) dňčí úhrada kompenzace ve výši 2.456.347.360,- KČ (slovy: Dvě miliardy Čtyři sta
padesát šest milionů třista čtyřicet sedm tisíc tři sta šedesát korun českých),
b) dňči úhrada zapojeni dopravce do IDS ve výši 11.236.056,- kč (slovy: jedno Jedenáct
milionů dvě stě třicet šest tisíc padesát šest korun českých),
Konkrétni určeni měsÍČních záloh kompenzace je uveden v příloze č. 8 Smlouvy.

3.

Platby dle ČI. 6, odst. 7 Smlouvy (kompenzace souvÍsejÍcÍ s provozem zákaznických center)
jsou součástí úhrady kompenzace dle bodu 2 a) tohoto Článku, v Platebním kalendáři jsou
sledovány nadále samostatně.

4.

Část kompenzace dle bodu 2 b) tohoto Článku bude vyúčtovávána samostatně dle později
vydané metodiky Ministerstvem dopravy ČR.

5.

Vzhledem k fyzickému vyřazeni 1
k aktualizaci příloh č. 5 a 7 Smlouvy

6.

V příloze č. 9.1 Zapojeni dopravce do IDS - Pražské integrované dopravy se v ČI. VIl
upravuje u prodejního místa Čerčany kategorie aktuální i minimálni na ,,1".

7.

Příloha č. 9.2 Smlouvy se doplňuje o dodatek č. 14 Tarifu PID.

8.

V příloze č. 12 se nahrazuje textace indikátoru 6b novým zněním.

9.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 24 - Seznam vlaků a výpočet nákladů na 2. změnu
Prohlášeni o dráze.

ks jednotky 471

z majetku

Dopravce

dochází

ČLÁNEK 3
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Ustanoveni Smlouvy, která nejsou dotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a
nezměněna. Není-li v tomto Dodatku výslovně uvedeno jinak, mají výrazy s počátečním
velkým písmenem stejný význam jako ve Smlouvě.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že podmínkami sjednanými tímto
Dodatkem se řídily již od 25. 11. 2020.
2

"

l

U

3.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 01504/2021/RK ze dne 28. 01. 2021. Tento právni úkon splňuje všechny podmínky stanovené
v zákoně Č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřIzenI), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento Dodatek je vyhotoven v 7 (sedmi) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 4 (čtyři)
vyhotovení obdrží Objednatel a 3 (tři) vyhotoveni obdrží Dopravce.
5.

Nedílnou součásti tohoto Dodatku jsou přílohy, které se nabytím účinnosti tohoto Dodatku
rovněž stávají součástí Smlouvy:
Příloha č. 1 (doplněná) - Rozsah dopravy v závazku veřejné služby - veřejná
Příloha č. 5 (aktualizovaná a doplněná) - výchozí finanční model - indexované údaje pro rok
2021 - neveřejná
Příloha č. 7 (aktualizovaná) - výchozí model provozních aktiv - neveřejná
Příloha č. 8 (doplněná) - Platební kalendář - veřejná
Příloha č. 9.2 (doplněná) - Tarif PID, doplněn o dodatek č. 14 - veřejná
Příloha č. 12 (aktualizovaná) - Standardy kvality - veřejná
Příloha č. 24 (doplněná) - Seznam vlaků a výpočet nákladů na 2. změnu Prohlášeni o dráze veřejná
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Za Objednatele

Za Dopravce:

S redočes
raj
za oupený org izací Integrovaná
doprava Středočeského kraje,

Ó

Ivan Bednárik, MBA

iný. jiří Ješeta

Předseda

příspěvková organizace
Tomáš Duroň

představenstva

pověřený řízením IDSK p.o.

3

Clen
V

//
,,,,

l

představenstva

