
  

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ 

CESTUJÍCÍCH VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU K ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ 

OBSLUŽNOSTI JIHOČESKÉHO KRAJE PRO OBLAST TÁBOR 

 (dále jen „Dodatek č. 2“) 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel: 

Jihočeský kraj 

Sídlo: 
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

Zastoupen: 
MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem 

IČO: 
70890650 

DIČ: 
CZ70890650 

Č. účtu:  
199783072/0300 vedeném u Československé obchodní banky, a.s. 

Kontaktní osoba: 
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství 

Telefon: 
+420 386 720 132  

e-mail:  
tetourova@kraj-jihocesky.cz  

(dále jen „Objednatel“) 
 

 

Dopravce: 

BusLine pro JčK 

společnost ve smyslu § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

zastoupená Bc. Michalem Hančem, jednatelem vedoucího společníka BusLine jižní Čechy s.r.o., 

Společník č. 1 

BusLine jižní Čechy s.r.o. 

Sídlo: 
Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily 

Zastoupen: 
Bc. Michalem Hančem, jednatelem 

IČO: 
07782926 

DIČ: 
CZ699005114 

Č. účtu  
217796433/0300 
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Kontaktní osoba: 
Bc. Michal Hanč, jednatel 

Telefon: 
+420 702 177 765 

e-mail:  
michal.hanc@busline.cz 

 
 

Společník č. 2 

BusLine LK s.r.o. 

Sídlo: 
Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily 

Zastoupen: 
Bc. Michalem Hančem, jednatelem 

IČO: 
05666384 

DIČ: 
CZ699005114 

Č. účtu  
117903473/0300 

Kontaktní osoba: 
Bc. Michal Hanč, jednatel 

Telefon: 
+420 702 177 765 

e-mail:  
michal.hanc@busline.cz 

 
 

(dále jen „Dopravce“) 

(Objednatel a Dopravce dále společně jen „Strany“ nebo „Smluvní strany“)  



  

 

3 

I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 01.06.2021 Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje pro oblast Tábor (dále 

jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě. Smluvní strany k této Smlouvě uzavírají tento 

Dodatek č. 2. 

II. 

ZMĚNA SMLOUVY 

2. Smluvní strany si potvrzují, že před Zahájením provozu došlo se souhlasem Dopravce ke změně v 

rozsahu plnění Veřejných služeb dle Smlouvy proti Výchozímu rozsahu veřejných služeb a že Dopravce 

přijal změny Jízdních řádů nad rámec povinně akceptovaných změn dle odst. 70 a 71 Smlouvy. 

3. Smluvní strany si potvrzují, že před Zahájením provozu došlo ke změně Aktuálního počtu Základních 

vozidel na 56 vozidel (26 vozidel kategorie V, 24 vozidel kategorie U, 6 vozidel kategorie S) a že 

Dopravce požadavek na změnu akceptoval. Tyto změny představují 2 změny ve smyslu odst. 74 

Smlouvy. 

4. Objednatel prohlašuje, že s ohledem na koncepci dopravního řešení nabídnutou Dopravcem v Závazné 

nabídce Dopravce považuje Aktuální počet Základních vozidel dle odst. 3 tohoto Dodatku č. 2 za 

odpovídající Jízdním řádům a Změně rozsahu. 

5. Smluvní strany se dále dohodly, že na Organizátorem určených linkách a spojích bude Dopravce 

uplatňovat Standardy kvality PID pro mezikrajské linky, které budou součástí Přístupové smlouvy 

podepsané mezi Organizátorem PID a Dopravcem, ve znění případných dodatků , a to nejvýše v rozsahu 

9 ks základních vozidel kategorie V (VP) a nejvýše v rozsahu 6 ks základních vozidel kategorie U (UP). 

6. Smluvní strany se dohodly, že na Organizátorem určených linkách a spojích bude Dopravce uplatňovat 

ustanovení Technických a provozních standardů Veřejné dopravy Vysočiny, které budou součástí 

Přístupové smlouvy podepsané mezi Organizátorem VDV a Dopravcem, ve znění případných dodatků, 

a to nejvýše v rozsahu 2 ks základních vozidel kategorie V a nejvýše v rozsahu 2 ks základních vozidel 

kategorie U. Nad rámec tohoto počtu vozidel budou umožněny pouze hotovostní platby, tisk 

papírových jízdenek dle standardu, zasílání informací o poloze vozidla (GPS), příjímání a odesílání zpráv 

od/do dispečinku. 

7. Objednatel se zavazuje, že v souvislosti s převzetím povinností Dopravce podle odst. 5 a 6 tohoto 

Dodatku č. 2 zaplatí Dopravci Náhrady, konkrétně poplatky za IDS, ve výši uvedené v Projektu HW a 

SW přípravy vozidel BusLine jižní Čechy s.r.o. pro integraci v rámci PID a VDV – ze dne 2. 5. 2022, 

uvedený v Příloze č. 1, a to společně s Kompenzací za měsíc červen 2022.  

8. Objednatel se dále zavazuje, že v souvislosti s převzetím povinností Dopravce podle odst. 5 a 6 tohoto 

Dodatku č. 2 zaplatí Dopravci i další Náhrady, konkrétně platby Dopravce za služby koordinátorů a 
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organizátorů PID a VDV, a to ve výši vyúčtované těmito koordinátory a organizátory vždy společně 

s Kompenzací za příslušný kalendářní měsíc. 

III.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9. Ustanovení Smlouvy, která nejsou změněna tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nedotčena. 

10. Užívá-li tento Dodatek č. 2 pojmy s velkými písmeny a zároveň nedefinuje jejich obsahové vymezení, 

uplatní se na jejich obsahové vymezení definice obsažené ve Smlouvě a jejích přílohách. 

11. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran 

a zveřejněním Dodatku v registru smluv podle 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. Smluvní strany dále prohlašují, že jsou pro ně práva a závazky z tohoto 

Dodatku č. 2 vyplývající závazné od 12.06.2022 a považují je za účinné od uvedeného data. Smluvní 

strany se dohodly, že z důvodu ochrany obchodního tajemství Dopravce bude tento Dodatek č. 2 

uveřejněn s vyloučením Přílohy č. 1, která je důvěrná, a o níž se Objednatel zavazuje zachovávat 

mlčenlivost. 

12. Obě Smluvní strany vysloveně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě jejich pravé, 

svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy. 

13. Tento Dodatek č. 2 se sjednává ve 4 vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží 2 vyhotovení. 

14. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1  Projekt HW a SW přípravy vozidel BusLine jižní Čechy s.r.o. pro integraci v 

rámci PID a VDV ze dne 2. 5. 2022 

 

DOLOŽKA 

podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, 

 
Tento dodatek byl schválen Radou Jihočeského kraje na schůzi, konané dne 02. 06. 2022, usnesením 
č. 723/2022/RK-44 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady Jihočeského kraje.  
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PODPISOVÁ STRANA 

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Objednatel 

 

Dopravce 

Místo: České Budějovice 

Datum:  

Místo: Semily 

Datum:  

 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

Jméno: MUDr. Martin Kuba 

Funkce: hejtman 

Jméno: Bc. Michal Hanč 

Funkce: jednatel vedoucího společníka BusLine 
jižní Čechy s.r.o. 

 

 

 

Bc. 
Michal 
Hanč

Digitálně 
podepsal Bc. 
Michal Hanč 
Datum: 
2022.06.06 
09:43:24 +02'00'

Elektronický podpis - 15.6.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : MUDr. Martin Kuba
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 19.12.2022 11:03:01-000 +01:00



Příloha č. 1 Dodatku č. 2



Strana 2 



Strana 3 



Strana 4 



Strana 5 



Strana 6 



Strana 7 




