
Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní
obslužnosti území Olomouckého kraje

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 zákona
Č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„krajské zřízení“) a v souladu s ustanovením § 3 Zákona 194/2010 Sb., o veřejných
sluzbách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.

1. Olomoucký kraj
Sídlo: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
ıćz 60609460
Zastoupený: Koordinátor Integrovaného dopravního systému

Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Olovmouc - Hodolany, Jeremenkova 40b,
PSC 779 00
Zastoupený:
Mgr. Jaroslavem Tomíkem, ředitelem

IČ: 72556064
DIČ; CZ72556064

8

2. Statutární město Olomouc

Sídlo: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
Zastoupené: doc. Mgr. Antonínem Stařıkem, Ph.D., primátorem
IČ: 00299308
Dıćz CZ00299308

Za statutární město Olomouc je dále oprávněn jednat:
II vve věcech smluvních: doc. Mgr. Antonın Stanek, Ph.D., primátor

ve věcech technických: Ing. Jana Dokoupilová,
vedoucí odd. městské hromadně dopravy

se dohodly takto:



 

I.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je spolupráce statutárního města Olomouc (dále jen
,,SMO|“) a Olomouckého kraje za účelem zajištění dopravní obslužnosti území
Olomouckého kraje na obdobi od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027.

SMOI se zavazuje zajišťovat městskou hromadnou dopravu v rámci dopravní
obslužnosti obcí Bystrovany, Bukovany, Horka nad Moravou, Samotišky, Skrbeñ
(dále jen ,,obce zóny 71 Olomouc") v rozsahu linek Č. 11, 15, 18, 20 dle přílohy č.
1 této smlouvy, a to prostřednictvím vnitřního provozovatele - Dopravní podnik
města Olomouce, a.s. (dále jen ,,DPMO“), na základě Smlouvy o závazku veřejně
služby a kompenzaci Z veřejné přepravy cestujících uzavřené dne 18. 12. 2012
vsouladu spřímým Zadáním vnitřnímu provozovateli, která je uzavřena na
období do 31. 12. 2027.

Olomoucký kraj bude zajišťovat veřejnou linkovou dopravu vrámci území
Olomouckého kraje. Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
UZ/10/14/2014, konaného dne 11. 4. 2014, byl schválen příspěvek obcí na
dopravní Obsluznost Olomouckému kraji od 1. 1. 2015 ve výši 70 Kč na
obyvatele.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

Olomoucký kraj se zavazuje za podmínek stanovených v čl. Ill., čl. IV., čl. V. a čl.
VI. této Smlouvy hradit SMOI kompenzaci za období od 1. 1. 2018 do 31. 12.
2027 dle čl. III., odst. 2.

Olomoucký kraj a SMOI se zavazují vzájemně a vdostatečném předstihu se
informovat o záměrech změn ve způsobu a rozsahu zajištění dopravní
obslužnosti linek veřejné linkové osobní dopravy dotýkajících se území SMOI a
jeho nejbližšího okolí a linek MHD zajišťujících obsluhu obcí zóny 71 Olomouc,
tyto záměry společně v dostatečném předstihu projednat, společně koordinovat,
případně odsouhlasovat.

Úhrada kompenzace

1. Výše kompenzace za každý jednotlivý kalendářní rok v období od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2027 je dána následujícím vzorcem:

K = U - PSm

kde

K je kompenzace.



U je úhrada Olomouckého kraje za dopravní obslužnostì obcí zény 71
Olomouc, která je zajišťovaná dopravcem DPMO a hrazena SMOI na
základě Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci zveřejné
přepravy cestujících. Podrobná kalkulace kompenzace Olomouckého
kraje za dopravní obslužnostì obcí zóny 71 je součástí této smlouvy
jako příloha č. 1. Výše kompenzace za každý jednotlivý kalendářní rok
činí 13 966 645 Kč.

PSm je příspěvek SMOI Olomouckému kraji vypočtený dle počtu trvale
žijících obyvatel k 1. 1. 2017 (100 378) dle údajů zveřejněných Českým
statistickým úřadem vsouladu sčl. I. bod 3 (70Kč/obyvatele). Výše
příspěvku SMOI za každý jednotlivý kalendářní rok činí 7 026 460 Kč.

Olomoucký kraj zaplatí SMOI úhradu kompenzace za každý jednotlivý kalendářní
rok trvání této smlouvy dle odst. 1 tohoto článku částku ve výši 6 940 185 Kč, a
to do 31. 3. příslušného kalendářního roku, pokud nedojde ke změnám této
smlouvy formou dodatku.

Úhrada kompenzace mezi smluvními stranami bude probíhat pod čísly účtů, jak
jsou uvedeny v záhlaví smlouvy u identifikace smluvních stran.

IV.

Trvání závazků

Závazek SMOI dle čl. I. odst. 2 této smlouvy a Olomouckého kraje dle čl. I. odst.
3 a čl. II. odst. 1 této smlouvy se sjednává na dobu od 1. 1. 2018 do 31. 12.
2027.

V.

Ostatní ujednání

Touto smlouvou nejsou zakládána žádná práva třetích osob vůči Olomouckému
kraji. Výlučnou odpovědnost ze Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci
z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi SMOI a vnitřním provozovatelem
nese SMOI, které výlučně odpovídá za úhradu kompenzace dopravci na základě
čl. I. odst. 2 této smlouvy.

Olomoucký kraj neodpovídá za žádné nároky vnitřního provozovatele vůči SMOI
na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci Z veřejné přepravy
cestujících.

Olomoucký kraj a SMOI se zavazují, že v případě změn na linkách, které by měly
dopad do ekonomiky dopravy druhé smluvní strany, je ktakové změně třeba
souhlasu obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že v případě podstatného porušení této smlouvy
mohou od ní smluvní strany odstoupit, a to s účinnosti ke dni doručení oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:



____,___{

a) nesplnění závazku SMOI dle ČI. I. odst. 2 této smlouvy,

b) nesplnění závazku Olomouckého kraje dle čl. I. odst. 3, čl. II. odst. 1 a
dle ČI. III. odst. 2 této smlouvy.

V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy není podstatné.

Tato smlouva může být předčasně ukončena také dohodou smluvních stran.

V případě předčasného ukončení této smlouvy Z jakéhokoliv důvodu je
Olomoucký kraj povinen uhradit SMOI kompenzaci za období uskutečněného
závazku dle ČI. I. odst. 2 smlouvy vypočtenou v souladu s ČI. III. odst. 1 a 2 této
smlouvy, a to platebním poukazem do 15 pracovních dnů od doručení úplného a
správného vyúčtování za celé realizované obdobi. Vyúčtování bude provedeno
SMOI, a to do 15 pracovních dnů od ukončení této smlouvy.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a
účinnosti dnem 1. 1. 2018, přičemž uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru
smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejñování těchto smluv a o registru
smluv (zákon O registru smluv), musí proběhnout před tímto datem.

Změny této smlouvy lze provádět formou písemných, vzestupně Číslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží
SMOI a dvě vyhotovení obdrží Olomoucký kraj.

Nedílnou součástí této smlouvy je: ”
příloha č.1- Kalkulace kompenzace dopravní obslužnostì obcí zóny 71

Olomouc zajišťovaná dopravcem DPMO, a.s.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné
a svobodné vůle, nikoli vtísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz
toho připojuji své podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažuji za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
a souhlasí spřípadným zveřejněním jejího textu vsouladu sustanovením
zákona č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu kinformacím, ve znění
pozdějších předpisů.

Obě smluvní strany jsou povinnými subjekty k poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
a současně i dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejñování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy vregistru smluv provede
KIDSOK.



- .

VII.

Doložky

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Statutárního města 0|0m0u<;
č. 15 ze dne 29. 8. 2017.

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje na 6. zasedání,
konaném dne 18. 9. 2017 usnesením č. UZ/6/22/2017.

V Olomouci dne nj 40, 2017 V Olomouci dne §73' 5% 7%

I I I I

statutární; sto Olomouc
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. M roslav Tomík

primátor editel KIDSOK
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