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Evidenční číslo smlouvy S-  65  -410/2019 

Č.j. MD-7441/2022-410/12 

Výtisk č. 1 

 

 

Dodatek č. 1 
 ke Smlouvě o kompenzaci slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě  

 

 

Smluvní strany 

  

1. Česká republika - Ministerstvo dopravy 

Sídlo: Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 

Zastoupená: Ing. Magdalenou Faltýskovou, ředitelkou Odboru financí a ekonomiky, 

       na základě pověření ze dne 30.3.2020 č.j. 1/2020-410-TAR/1 

Kontaktní osoba: 

IČO: 66003008 

DIČ: CZ66003008 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Datová schránka:  n75aau3 

  

(dále jen „Ministerstvo“) 

 

a 

 

2. Jindřichohradecké místní dráhy a.s. 

Sídlo: Nádražní ulice 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

Zastoupená: Ing. Borisem Čajánkem, předsedou správní rady a Ing. Miloslavem Frnochem, 

finančním ředitelem a členem správní rady 

Kontaktní osoba: 

IČO:  62509870 

DIČ:  CZ62509870 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Datová schránka:  hiut9i 

(dále jen „Dopravce“) 

 

 

 

uzavírají ke Smlouvě o kompenzaci slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě, uzavřené dne 

2.1.2019 pod ev.č. S-65-410/2019, č.j. 1/2019-410-TAR/49 (dále jen „Smlouva“), v souladu 

s článkem XI. odst. 7 Smlouvy tento dodatek.  
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Článek I.  

Předmět dodatku 

1. V souvislosti s vojenskou invazí Ruské federace na Ukrajinu Ministerstvo financí vydalo 

Výměr MF č. 03/2022 ze dne 31. 3. 2022 (dále jen „Výměr“) a zavedlo novou skupinu 

cestujících, kteří mají nárok na bezplatnou přepravu.  

2. Osoby, které opustí území Ukrajiny z důvodu této vojenské invaze, mají právo, za podmínek 

stanovených Výměrem, na bezplatnou přepravu ve všech vlacích na území České republiky, bez 

ohledu na skutečnost, zda na území České republiky pobývají nebo se přesouvají do jiných 

zemí.   

3. S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě čl. IV odst. 2 Smlouvy a 

zavedly novou kategorii cestujících, za kterou je Dopravce oprávněn žádat kompenzace.    

4. Smluvní strany se rovněž dohodly, že nebudou ve Smlouvě uvádět procentuální výši slevy pro 

cestující ve věku od 6 do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 do 26 let a cestující starší 65 let, 

neboť se její výše v čase mění.  

 

Článek II.  

Změny Smlouvy 

1. V Článku IV. se odst. 2 Smlouvy mění a zní takto:  

2. Slevy z jízdného zavedené Výměrem MF č. 02/2018, kterým se vydává seznam zboží 

s regulovanými cenami (tedy sleva pro cestující ve věku od 6 do 18 let, žáky a studenty ve věku 

od 18 do 26 let a cestující starší 65 let) a bezplatná přeprava zavedená Výměrem MF 

č. 03/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (bezplatná přeprava pro 

osoby, které opustily Ukrajinu v souvislosti s probíhající vojenskou invazí Ruské federace na 

Ukrajinu) jsou kompenzovány na všech linkách a spojích provozovaných Dopravcem, na které 

se vztahuje povinnost uvedené slevy poskytovat. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečné plnění bylo jimi akceptováno v souladu s termíny 

faktické platnosti rozsahu spojů dle schváleného jízdního řádu.  

3. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Dopravce obdrží 2 

vyhotovení a Ministerstvo 3 vyhotovení. 

 

 

V Praze dne 16.6.2022 V Jindřichově Hradci dne 5.5.2022 

 

Za Ministerstvo 

 

Za Dopravce 

…………………………….. 

Ing. Boris Čajánek 

Ing. Miloslav Frnoch 

Ing. Magdalena Faltýsková 

ředitelka Odboru financí a ekonomiky 

 


