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3 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní
6.4
9* obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území
5 Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina

$

uzavřené v souladu s ustanovením § 24 zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „krajské zřízení")

Jihomoravský kraj
zastoupený: Mgr. Jan Grolich, hejtmanem Jihomoravského kraje 
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 
IČO: 70888337

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
č. fondu IDS: 27-9395010297/0100

a

Kraj Vysočina
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem Kraje Vysočina 
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
č. účtu: 4050005000/6800

I.

1. Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina (dále též i „Smluvní strany") spolu dne 16. 12. 2014 uzavřely 
Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území 
Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina (dále jen „Smlouva") a dohodly se, že k ní uzavírají 
následující Dodatek č. 2.

II.
1. Smluvní strany se dohodly, že od účinnosti tohoto dodatku se mění Příloha č. 1 smlouvy a 

nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly, že od účinnosti tohoto dodatku se mění Příloha č. 2 smlouvy a 
nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.



III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2. Kraj Vysočina bere na vědomí, že Jihomoravský kraj ve své objednávce veřejných služeb zajišťoval 
dopravní obslužnost Kraje Vysočina s jeho souhlasem dle ust. § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., 
o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, linkami uvedenými v Příloze č. 1 Smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, po 
území Kraje Vysočina již před účinností tohoto dodatku.

3. Jihomoravský kraj bere na vědomí, že Kraj Vysočina ve své objednávce veřejných služeb zajišťoval 
dopravní obslužnost Jihomoravského kraje s jeho souhlasem dle ust. § 3 odst. 2 zákona č. 
194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, linkami uvedenými v Příloze č. 2 Smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 tohoto 
dodatku, po území Jihomoravského kraje již před účinností tohoto dodatku.

4. Pro odstranění pochybností Smluvní strany konstatují, že Kraj Vysočina udělil Jihomoravskému 
kraji souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti svého území pro linky dle Přílohy č. 1 Smlouvy, 
která je přílohou č. 1 tohoto dodatku, v souladu s ust. § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o 
veřejných službách v přepravě cestujících.

5. Pro odstranění pochybností Smluvní strany konstatují, že Jihomoravský kraj udělil Kraji Vysočina 
souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti svého území pro linky dle Přílohy č. 2 Smlouvy, která 
je přílohou č. 2 tohoto dodatku, v souladu s ust. § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 
službách v přepravě cestujících.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti 
v původním znění.

7. Zápis dle či. II. odst. 3 Smlouvy o rozsahu objednávky a bilanci objednávaného dopravního výkonu 
(ode dne 12.12.2021) smluvní strany učiní po uzavření tohoto dodatku.

8. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Jihomoravský 
kraj a dvě vyhotovení obdrží Kraj Vysočina.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 Smlouvy - Přeshraniční linky objednávané Jihomoravským krajem; touto přílohou se 
nahrazuje dosavadní Příloha č. 1 Smlouvy.
Příloha č. 2 Smlouvy - Přeshraniční linky objednávané Krajem Vysočina; touto přílohou se 
nahrazuje dosavadní Příloha č. 2 Smlouvy.

10. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu 
s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.



11. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
V Registru smluv tento dodatek zveřejní Kraj Vysočina a o zveřejnění bude písemně informovat 
Jihomoravský kraj.

IV.
Doložky

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na 9. zasedání, konaném dne 
17.02.2022, usnesením č. 950/22/29 nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva kraje.

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Kraje Vysočina na 1. zasedání, konaném dne 08.02.2022, 
usnesením č. OO33/O1/2O22/ZK nadpoloviční většinou hlasů všech Členů zastupitelstva kraje.

V Brně dne....07-03- 2022 V Jihlavě dne 17. 03. 2022

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3
/ /601 82 Brno
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Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich

hejtman V

Kraj Vysočina
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 

hejtman
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Příloha Č. 1
Přeshraniční linky objednávané Jihomoravským krajem

období: od 12.12. 2021

č. linky název linky
301 Brno - Lipůvka - Černá Hora - Lysice - Kunštát - Olešnice - Bystré

163 Tišnov - Dolní Loučky - Níhov - Velká Bíteš
350 Řikonín - Borovník - Milešín

411 Deblín - Svatoslav - Přibyslavice - Velká Bíteš
401 Brno - Říčany - Domašov - Velká Bíteš

420 Zastávka - Příbram na Moravě - Zbraslav - Velká Bíteš
423 Rosice - Ivančice - Oslavany - Mohelno
430 Ivančice - Oslavany - Rapotice

730701 Vratislávka-Moravec
730950 Olší-Rožná

730980 Vratislávka-Rožná



Příloha Č. 2
Přeshraniční linky objednávané Krajem Vysočina

období: od 12.12. 2021

období: od
12.12. 2021

období: od
12. 6. 2022 název linky

č. linky č. linky
340700 340378 Dačice-Staré Hobzí-Písečné-Vratěnín
340720 340379 Dačice-Jemnice-Police-Bítov-Vratěnín

760760 760760 Jihlava-Znojmo

760945 760945 Jihlava-Dačice-Bítov

790436 790436 Třebíč-Myslibořice-Biskupice-Pulkov-Rouchovany-Tavíkovice

790630 790630 Moravské Budějovice-Radkovice-Hrotovice

790660 790660 Moravské Budějovice-Blížkovice-Pavlice

790710 790710 Moravské Budějovice-Vysočany

790720 790720 Moravské Budějovice-Police-Vratěnín-Jemnice

830700 830700 Znojmo-Moravské Budějovice-Jihlava

840110 840110 Nové Město na Moravě-Dolní Rozinka- Nedvědice

840301 840301 Bystřice nad Pernštejnem - Olešnice

840308 840308 Vír-Nedvědice

840310 840310 Bystřice nad Pernštejnem - Nedvědice

840313 840313 Bystřice nad Pernštejnem - Prosetín,Brťoví - Olešnice

840314 840314 Nové Město na Moravě-Bystřice nad Pernštejnem-Nedvědice

840503 840503 Velká Bíteš-Heřmanov-Křižanov

841301 841301 Bystřice nad Pernštejnem - Olešnice


