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Dodatek č. 3 

ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících, podle § 18 zákona č. 194/2010 Sb., 
o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 

ČÁST PRVNÍ 

1.  město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 
zastoupené:  Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou 
IČO: 00253979,  
bankovní spojení:  Komerční banka, pobočka Cheb, 
číslo účtu: xxxxxxxxx 
(dále jen objednatel) 

a 
2.  Autobusy Karlovy Vary, a. s., Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 

zastoupena: Ing. Zdeňkem Suchanem, výkonným ředitelem společnosti na základě pověření 
uvedeného v příloze této smlouvy 
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 926 
IČO: 25332473, DIČ: CZ25332473, DIČ pro DPH CZ699005345 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxx 
(dále jen dopravce) 
 

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících, podle § 18 zákona 

č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterým tuto smlouvu mění, jak je 

ujednáno níže. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Původní text odstavců 1. až 4. a 6. v článku V. - úhrada kompenzace se zrušuje a nahrazuje se 

novým textem, který zní: 

1. Cena dopravního výkonu pro rok 2022 vztahující se na 1 ujetý km [Kč/km] se rovná součtu 

ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, a to ve výši 50,02 Kč/km. 

2. Prokazatelná ztráta pro rok 2022 vztahující se na 1 ujetý kilometr je rozdílem ceny dopravního 

výkonu pro rok 2022 a předpokládaných výnosů v roce 2022 ve výši 15,11 Kč/km a činí 34,91 

Kč/km. 

3. Celková výše kompenzace z provozování dopravní obslužnosti pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 

2022 se stanoví předem jako součin prokazatelné ztráty pro rok 2022 vztahující se na 1 ujetý km, 

tj. ve výši 34,91 Kč/km a předem stanoveného počtu ujetých kilometrů v souvislosti se 

schválenými jízdními řády pro rok 2022 v objemu 476.431 km. Přesné částky na km vychází 

z přílohy č. 1. 
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4. Pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 se celková kompenzace stanovuje ve výši 16.630.309 Kč 

(šestnáct miliónů šest set třicet tisíc tři sta devět korun českých). Výše této kompenzace bude 

závislá na skutečně ujetých tarifních kilometrech v souvislosti se schválenými jízdními řády pro rok 

2022. Takto určená výše kompenzace je pro smluvní období nepřekročitelná, s výjimkou 

uvedenou v odst. 7 tohoto článku. 

6. Finanční prostředky budou dopravci poskytovány v měsíčních zúčtovatelných částkách tvořených 

zálohou odpovídající podílu cca 1/12 odhadu prokazatelné ztráty pro období od 1. 1. 2022 do 31. 

12. 2022 tj. v měsících leden – červenec ve výši 1.286.200 Kč, v měsících srpen – listopad ve výši 

1.525.380 Kč a v měsíci prosinci ve výši 1.1.525.389 Kč, a to na základě zálohové faktury vystavené 

dopravcem vždy do 15. kalendářního dne v měsíci se splatností 10 dní. V případě, že k uzavření 

dodatku k této smlouvě dojde po 10. 1. 2023, budou vyplacené zálohy v případě potřeby 

dorovnány v měsíci, jenž bude následovat po měsíci, ve kterém bude tento dodatek uzavřen. 

 

Přílohy: 

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, 

ostatní přílohy zůstávají beze změny. 

 
ČÁST TŘETÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva města Chebu ze dne 23.06.2022 číslo 

132/38/2022. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dopravce. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 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 (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v registru 

smluv v souladu s uvedeným zákonem. 

 

V Chebu dne                         V Karlových Varech dne 

 

 

Mgr. Antonín Jalovec      Ing. Zdeněk Suchan  
starosta       předseda představenstva 
město Cheb        Autobusy Karlovy Vary, a.s. 
 
 
 
Přílohy: č. 1: Výchozí finančním model pro období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022  
  č. 2: Pověření pro Ing. Zdeňka Suchana   
 
 


