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DODATEK č. 1  
ke Smlouvě o provozování služby 

SENIOR DOPRAVA CHEB 

uzavřena podle § 1746 a § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku 

 

Smlouva se uzavírá mezi:  

 

Objednatelem:  město Cheb  

Sídlo:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20 

Telefon, fax:  354 440 111, 354 440 550 

IČO:    00253979   

DIČ:   CZ00253979   

Zastoupený:  starostou Mgr. Antonínem Jalovcem  

Bankovní spojení: Komerční banka Cheb a. s., pobočka Cheb 

Číslo účtu:  528331/0100 

 (dále jen objednatel) 

 

a 

 

Dopravcem:   Pavol Stredný  

Bydliště/Sídlo:  Komorní 2012/25, 350 02 Cheb   

Telefon, fax:  602 459 504  

IČO:    721 97 897  

DIČ:   CZ 440902701 

Zastoupený:  Pavolem Stredným 

Bankovní spojení: VR NOPF   

Číslo účtu:  422527910/8030 

(dále jen dopravce)  

 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 (dále jen 

„dodatek č. 1“) ke smlouvě o provozování služby SENIOR DOPRAVA CHEB, uzavřené podle  

§ 1746 a § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřené mezi 

objednatelem a dopravcem dne 21.12.2020.  
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Preambule 

 

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené smlouvy o 

provozování služby: 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dochází k úpravě výše úhrady ze strany města 

Cheb. 

Navrhované změny výše doplatku ze strany města Chebu odráží nepředvídatelný cenový nárůst 

pohonných hmot a reflektují povolené navýšení o 30 % původní hodnoty závazku dle ustanovení 

§ 222 odst. 9 zákona. 

Dále dochází k  úpravě cen jízdného hrazeného držiteli průkazů SENIOR DOPRAVA CHEB  

s trvalým pobytem ve vymezených ulicích města Chebu. 

 

I. 

Předmět dodatku 

 

Původní znění odstavce 3 písm. k) článku II. smlouvy ve znění: 

 

k) cena 20 Kč včetně DPH za 1 jízdu pro držitele průkazů SENIOR DOPRAVA CHEB  

s trvalým pobytem ve vymezených ulicích města Chebu (za jednu jízdu se považuje 

jízda jedním směrem, tzn. na místo určení) a cena 50 Kč včetně DPH za 1 jízdu pro 

držitele průkazů SENIOR DOPRAVA CHEB s trvalým pobytem v okolních lokalitách 

města Chebu (za jednu jízdu se považuje jízda jedním směrem, tzn. na místo určení) – 

ceny hrazeny přepravovanými osobami (viz čl. III. odst. 9 písm. d) smlouvy); 

se zrušuje a nahrazuje novým textem ve znění: 

 

k) cena 30 Kč včetně DPH za 1 jízdu pro držitele průkazů SENIOR DOPRAVA CHEB 

s trvalým pobytem ve vymezených ulicích města Chebu (za jednu jízdu se považuje jízda 

jedním směrem, tzn. na místo určení) a cena 50 Kč včetně DPH za 1 jízdu pro držitele 

průkazů SENIOR DOPRAVA CHEB s trvalým pobytem v okolních lokalitách města 

Chebu (za jednu jízdu se považuje jízda jedním směrem, tzn. na místo určení) – ceny 

hrazeny přepravovanými osobami (viz čl. III. odst. 9 písm. d) smlouvy); 

 

 

Původní znění odstavce 9 písm. d) článku III. smlouvy ve znění: 

 

d) vyinkasovat od přepravované osoby částku 20 Kč včetně DPH za přistavení vozidla pro 

zahájení každé jednotlivé přepravy, za tím účelem je dopravce povinen vydat daňový 

doklad o úhradě držiteli průkazu SENIOR DOPRAVA CHEB s trvalým pobytem ve 

vymezených ulicích města Chebu; 

 

vyinkasovat od přepravované osoby částku 50 Kč včetně DPH za přistavení vozidla pro 

zahájení každé jednotlivé přepravy, za tím účelem je dopravce povinen vydat daňový 

doklad o úhradě držiteli průkazu SENIOR DOPRAVA CHEB s trvalým pobytem 

v okolních lokalitách města Chebu; 
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dopravce není oprávněn účtovat (inkasovat) poplatek přepravované osobě za čekání na 

přepravovanou osobu a dále není oprávněn účtovat cokoliv osobě doprovázející 

přepravovanou osobu s označením ZTP/P; 

se zrušuje a nahrazuje novým textem ve znění: 

 

d) vyinkasovat od přepravované osoby částku 30 Kč včetně DPH za přistavení vozidla pro 

zahájení každé jednotlivé přepravy, za tím účelem je dopravce povinen vydat daňový 

doklad o úhradě držiteli průkazu SENIOR DOPRAVA CHEB s trvalým pobytem ve 

vymezených ulicích města Chebu; 

 

vyinkasovat od přepravované osoby částku 50 Kč včetně DPH za přistavení vozidla pro 

zahájení každé jednotlivé přepravy, za tím účelem je dopravce povinen vydat daňový 

doklad o úhradě držiteli průkazu SENIOR DOPRAVA CHEB s trvalým pobytem v 

okolních lokalitách města Chebu; 

 

dopravce není oprávněn účtovat (inkasovat) poplatek přepravované osobě za čekání na 

přepravovanou osobu a dále není oprávněn účtovat cokoliv osobě doprovázející 

přepravovanou osobu s označením ZTP/P; 

 

 

Původní znění odstavce 1 článku V. smlouvy ve znění: 

 

1. Dopravce bude za řádně provedenou přepravu přepravovaných osob fakturovat 

objednateli dle skutečně realizovaných jízd částky uvedené v příloze č. 2 smlouvy, a to  

jednou měsíčně vždy po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla přeprava prováděna. 

Fakturovaná částka za příslušné zúčtovací období bude stanovena jako součin počtu jízd 

do příslušných lokací a jejich cen uvedených v příloze č. 2 smlouvy. Povinnou přílohou 

k daňovému dokladu (faktury) budou jednotlivé účtenky za přepravu přepravovaných 

osob. 

se zrušuje a nahrazuje se novým textem ve znění: 

 

1. Dopravce bude za řádně provedenou přepravu přepravovaných osob fakturovat 

objednateli dle skutečně realizovaných jízd částky uvedené v příloze č. 2a smlouvy, a to 

jednou měsíčně vždy po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla přeprava prováděna. 

Fakturovaná částka za příslušné zúčtovací období bude stanovena jako součin počtu jízd 

do příslušných lokací a jejich cen uvedených v příloze č. 2a smlouvy. Povinnou přílohou 

k daňovému dokladu (faktury) budou jednotlivé účtenky za přepravu přepravovaných 

osob. 

 

 

Původní příloha č. 2 smlouvy se zrušuje a nahrazuje se s novou přílohou č. 2a.  
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II. 

Závěrečná ustanovení 

 

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 

Změna fakturace cen jízdného hrazená objednatelem, které jsou uvedeny v příloze č. 2a „Ceny 

jízdného“ je platná od 01.05.2022. 

 

Změna cen jízdného hrazené přepravovanou osobou (držitelem průkazu SENIOR DOPRAVA 

CHEB) dle článku II. odst. 3 písm. k) je platná od 01.06.2022. 

 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, kdy objednatel obdrží dva stejnopisy 

a dopravce obdrží jeden stejnopis.  

 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, 

dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném 

registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Chebu dne 05.05.2022 pod č. 268/7/2022. 

 

 

 

 

                          

V Chebu dne ………………..   V ………………. dne ……………………… 

 

 

 

_________________________   _________________________________ 

objednatel       dopravce  

město Cheb        Pavol Stredný 

Mgr. Antonín Jalovec, starosta           

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: Příloha č. 2a – Ceny jízdného. 

 


