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Smlouva o závazku veřejné služby
zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní 

dopravou č. 010/09/61/00/05 (dodatek č. 5) 
uzavřená mezi smluvními stranami:

KUJCP01AHC64

1. JIHOČESKÝ KRAJ
se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 37076
zastoupený Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem
IČ : 70890650
DIČ:CZ70890650 v
Bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 199783072/0300
(dále jen objednatel)

2. Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o.
se sídlem Znojmo, Dobšická 3697/6, PSČ 669 02 
zapsaná v OR KS Brno, odd. C., vl.22398
zastoupená Ing. Petrem Chadimem, ředitelem společnosti, na základě plné moci 
zastoupená ve věcech smluvních a prokazování ztráty Ing. Petrem Chadimem 
a Ing. Vladimírem Vrbou 
IČ : 634 96 283
Bankovní spojení: Sberbank CZ 
Číslo účtu: 4160000577/6800 
(dále jen dopravce)

Smluvní strany sjednávají tento dodatek č. 5 Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění 
základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou 
č. 010/09/61/00/00 uzavřené mezi smluvními stranami dne 2.12.2009 (dále též Smlouva).

ČI. V Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, odst. 3 ve znění Smlouvy:

3) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, zpracovaný podle článku V odst. 5 
této smlouvy na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, je uveden v příloze č. 2 tohoto 
dodatku. Výše předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty na období od 1.1. 2014 do 
31.12.2014 je 50262,- Kč. Takto určená výše prokazatelné ztráty je stanovena v souladu 
s ustanovením Nařízení vlády a zahrnuje přiměřený zisk dopravce a vliv veškerých slev 
poskytovaných dle Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží 
s regulovanými cenami, platného pro příslušný kalendářní rok. Výše předběžného odborného 
odhadu může být měněna pouze v souvislosti se změnou rozsahu dopravního výkonu v závazku 
požadovanou ze strany objednatele nebo se změnou daňových předpisů nebo dojde-li 
k legislativní změně v systému financování základní dopravní obslužnosti. Předběžný odborný 
odhad prokazatelné ztráty, zpracovaný podle článku V. odst. 5 vždy pro kalendářní období 
roku na další období platnosti této smlouvy bude přílohou příslušného dodatku.

se nahrazuje tímto novým textem a sjednaným obsahem:

3) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, zpracovaný podle článku V. odst. 5 
této smlouvy na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku. 
Výše předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 
2015 je 49 336,- Kč. Takto určená výše prokazatelné ztráty je stanovena v souladu 
s ustanovením Nařízení vlády a zahrnuje přiměřený zisk dopravce a vliv veškerých slev
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poskytovaných dle Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami, platného pro pnslusny kalendami rok. Vyse predbezneho odborného
odhadu může být měněna pouze v souvislosti se změnou rozsahu dopravního výkonu v
závazku požadovanou ze strany objednatele nebo se změnou daňových předpisů nebo dojde-li
k legislativní změně v systému financování základní dopravní obslužnosti. Předběžný
odborný odhad prokazatelné ztráty, zpracovaný podle článku V. odst. 5 vždy pro kalendářní
období roku na další období platnosti této smlouvy bude přílohou příslušného dodatku.

ČI VI. Úhrada aprokazováníprokazatelné ztráty, odst 1 ve znění Smlouvy:

1) Cena přepravního výkonu k výpočtu úhrady prokazatelné závazku veřejné
služby se sjednává na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 ve Kč/lkm, která je
složena z částky č/lkm úplných vlastních nákladů a částk č/lkm přiměřeného
zisku. Cena pře o výkonu k výpočtu úhrady prokazatelné zt vazku veřejné služby
vždy pro kalendářní období roku na další období platnosti této Smlouvy bude stanovena
vpříslušných dodatcích.

se nahrazuie tímto novvm textem a sjednaným obsahem :

1) Cena přepravního výkonu k výpočtu úhrady prokazatelné závazku veřejné
služby se sjednává na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ve výši Kč/lkm, která je
složena z částk Kě/lkm úplných vlastních nákladů a částk Kč/lkm přiměřeného
zisku. Cena pře o výkonu k výpočtu úhrady prokazatelné ztráty závazku veřejné služby
vždy pro kalendářní období roku na další období platnosti této Smlouvy bude stanovena

v příslušných dodatcích.

ČI VI. Úhrada a prokazováníprokazatelné ztráty, odst. 3 ve znění Smlouvy:

3) Objednatel se zavazuje zaplatit v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 dopravci do
15. dne každého kalendářního měsíce zálohu ve výši 70% prokazatelné ztráty ze
zálohovaného období, t.j. ve výši 2 900,- Kč. Výše zálohy vždypro kalendářní období roku na
další obdobíplatnosti této Smlouvy bude stanovena vpříslušných dodatcích.

se nahrazuje tímto novvm textem a sjednaným obsahem :

3) Objednatel se zavazuje zaplatit v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dopravci do
15 dne každého kalendářního měsíce zálohu ve výši 70% prokazatelné ztráty ze
zálohovaného období, t. j. ve výši 2 800,- Kč. Výše zálohy vždy pro kalendářní období roku
na další období platnosti této Smlouvy bude stanovena v příslušných dodatcích.

ČI. X. Přechodná a závěrečná ustanovení

1) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1: Stanovený soubor linek a spojů
Příloha č. 2: Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty:

- výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti (odhad prokazatelné ztráty za
období každého kalendářního roku včetně výpočtu přiměřeného zisku
provedený v souladu s Nařízením vlády ě. 493/2004 Sb., kterým se upravuje
prokazatelná ztráta ve veřejne linkové dopravě a kterým se konkretizuje
způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad

Strana 2 z



financováním dopravní obslužnosti), včetně stanovení způsobu rozpouštění

režijních nákladů,
- odborný odhad prokazatelné ztráty po linkách a spojích, které jsou
předmětem Smlouvy, za období každého kalendářního roku

Příloha č. 3: Ceník jízdného, platný pro linky, které jsou předmětem Smlouvy

Příloha č. 4: Sazebník pokut se nemění
Příloha č. 5: Datový formát pro výstupy z odbavovacích zařízení dopravce se nemění

Příloha č. 6: Vzor protokolu o kontrole se nemění
Příloha č. 7: neobsazeno
Příloha č. 8: neobsazeno
Příloha ě. 9: Metodika k sestavení ekonomicky oprávněných nákladů se nemění

Shora uvedené obsazené přílohy nahrazují poslední aktuálně platné přílohy Smlouvy.

Ostatní části smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou č. 010/09/61/00/00 uzavřené mezi

smluvními stranami dne 2.12.2009 zůstávají v platnosti a nezměněné.

Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dne 1. 1. 2015.

Obě smluvní strany vysloveně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich
pravé, svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 5 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních majících povahu originálu, z nichž

2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení dopravce.

V Českých Budějovicích dne i 3 -12- 2014 Ve Znojmě dne 18 *12- t

Za Jihočeský kraj Za dopravce

Ing.
ředitel společnosti

Znojemská dopravní cg.
společnost - PSOTA, s.r.a w

Dobšická 3697/6, 669 02 ZNOJMO
IČ: 634 96 283, DIČ: CZ63496283

www.psota-znojmo.cz
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Příloha č.l

Stanovený soubor linek a spojů od 1.1.2015

%

č.linky název linky č.spojů

722411 Lubnice - Dešná 5, 42, 44, 45

Zno .
spoíe

Dobšická O
IČ: 634 9 3

ww



Znojemská dopravní společnost-PSOTA, s.r.o.

Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo

%

CENÍK JÍZDNÉHO - Lubnice-Dešná

tarifní km plné jízdné

100%

poloviční

jízdné

50%

jízdné pro

ZTP

25%

žákovské

do 15 let

37,50%

žákovské

od 15 let

75%

Platnost od: 1.1.2012

Zlevněné jízdné ve výši max.50% plného jízdného: - děti od 6 do 15 roků

- na zvláštní průkaz rodiče k návštěvě zdravotně postižených

dětí umístěných v ústavech zdravotní a sociální péče.

Zlevněné jízdné ve výši max.25% plného jízdného: - držitelé průkazů ZTP a ZTP-P

Zlevněné jízdné ve výši max.37,5 % plného jízdného - žáci do věku 15 let po předložení ověřeného žákovského průkazu

Zlevněné jízdné ve výši max.75% plného jízdného - žáci a studenti ve věku 15 až 26 let po předložení ověřeného žákovského průkazu

Zavazadla: 15 Kč/ks

Na zlevněné jízdné musí být při placení prokázán nárok.

Dobšická
iř'.


