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Dodatek č. 13 smlouvy č. ODSH/13/23602 

o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě 
k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti části Pardubického 

kraje, (dále jen „smlouva“), která byla uzavřena podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících 
po železnici a silnici (dále jen „Nařízení č. 1370/2007“)  a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, zákona č. č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v 

přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů a dalšími platnými právními předpisy. 
 
 

Smluvní strany: 

  
 
Objednatel: Pardubický kraj 
Sídlo:  Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
Zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje 
IČ:   708 92 822 
Tel./fax +420 466 026 111 
E-mail: posta@pardubickykraj.cz 
Bankovní spojení: 107-1752200237/0100 

 
      (dále jen „objednatel“) 

 
Dopravce: ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. 
Sídlo:  Ústí nad Orlicí, Třebovská 330, PSČ 562 00 
Zastoupená: Kateřinou Kratochvílovou, předsedkyní představenstva 
IČ:   601 08 851 
Tel./fax +420 465 521 150 
E-mail: radek.kubenka@csaduo.cz 
Bankovní spojení: 4704611/0100 

 
      (dále jen „dopravce“) 
 
 
 

I. Úvodní ustanovení 

 
Smluvní strany uzavírají tento  Dodatek č. 13, a to v souladu s čl. 18.9 Smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení 
stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti části Pardubického kraje uzavřené dne 
3.12.2013 (dále též jen „Smlouva“) a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, kdy se dohodly na nepodstatné změně smlouvy z důvodu 
navýšení mezd řidičů vyplývajících z kolektivní smlouvy. 
 
 

        II.  Předmět dodatku č. 13 
 

1. Stávající text článku 6. bod 6.41 se ruší a plně nahrazuje textem následujícího znění: 
 

6.41 „Od 04. 03. 2018 do 30. 04. 2018 je dohodnuta cena dopravního výkonu ve výši 21,35 
Kč/km za střední autobus, která se navyšuje o 0,29 Kč/km určených k úhradě nákladů 
spojených se servisem IREDO a dále se navyšuje o  2,34 Kč/km (skládá se z částky 
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1,93 Kč/km – původní navýšení a částky 0,41 Kč/km – zvýšení od 04.03.2018) 
určených výhradně na navýšení mzdových nákladů řidičů autobusů (promítnutí dopadů 
nařízení vlády č. 337/2016 Sb. a č. 286/2017 Sb.) provozovaných na základě této 
smlouvy. Celková cena dopravního výkonu za střední autobus je tedy od 04. 03. 2018  
do 30. 04. 2018 dohodnuta ve výši 23,98 Kč/km.  
Ode dne 01. 05. 2018 do 09. 06. 2018 je dohodnuta cena dopravního výkonu ve výši 
21,35 Kč/km za střední autobus, která se navyšuje o 0,29 Kč/km určených k úhradě 
nákladů spojených se servisem IREDO a dále se navyšuje o 3,49 Kč/km [skládá se z 
částky 1,93 Kč/km – původní navýšení a částky 0,41 Kč/km – zvýšení od 04.03.2018, 
určených výhradně na navýšení mzdových nákladů řidičů autobusů (promítnutí dopadů 
nařízení vlády č. 337/2016 Sb. a č. 286/2017 Sb.) provozovaných na základě této 
smlouvy a dále se tedy od 01. 05. 2018 skládá i z částky 1,15 Kč/km určených 
výhradně na navýšení mzdových nákladů řidičů autobusů jdoucích nad rámec nařízení 
vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o 
vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 
ztíženém pracovním prostředí, v platném znění]. Ode dne 01. 05. 2018 do 09. 06. 2018 
je celková cena dopravního výkonu za střední autobus dohodnuta ve výši 25,13 
Kč/km. 
Dále je ode dne 04. 03. 2018 do 30. 04. 2018 dohodnuta cena dopravního výkonu ve 
výši 25,93 Kč/km za velký autobus, která se navyšuje o 0,29 Kč/km určených k úhradě 
nákladů spojených se servisem IREDO a dále se navyšuje o 2,34 Kč/km (skládá se 
z částky 1,93 Kč/km – původní navýšení a částky 0,41 Kč/km – zvýšení od 04.03.2018) 
určených výhradně na navýšení mzdových nákladů řidičů autobusů (promítnutí dopadů 
nařízení vlády č. 337/2016 Sb. a č. 286/2017 Sb.)  provozovaných na základě této 
smlouvy. Celková cena dopravního výkonu za velký autobus je tedy od 04. 03. 2018 do 
30. 04. 2018 dohodnuta ve výši 28,56 Kč/km. 
Ode dne 01. 05. 2018 do 09. 06. 2018 je dohodnuta cena dopravního výkonu ve výši 
25,93 Kč/km za velký autobus, která se navyšuje o 0,29 Kč/km určených k úhradě 
nákladů spojených se servisem IREDO a dále se navyšuje o 3,49 Kč/km [skládá se z 
částky 1,93 Kč/km – původní navýšení a částky 0,41 Kč/km – zvýšení od 04.03.2018, 
určených výhradně na navýšení mzdových nákladů řidičů autobusů (promítnutí dopadů 
nařízení vlády č. 337/2016 Sb. a č. 286/2017 Sb.) provozovaných na základě této 
smlouvy a dále se tedy od 01. 05. 2018 skládá i z částky 1,15 Kč/km určených 
výhradně na navýšení mzdových nákladů řidičů autobusů jdoucích nad rámec nařízení 
vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o 
vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 
ztíženém pracovním prostředí, v platném znění]. Ode dne 01. 05. 2018 do 09. 06. 2018 
je celková cena dopravního výkonu za velký autobus dohodnuta ve výši 29,71 Kč/km.“ 

 
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1.  Dodatek  č. 13 smlouvy  je  vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 
z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce.  

2.  Dodatek č. 13 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění dodatku v registru smluv. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku 
odešle dodatek č. 13 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem 
vnitra ČR. O takovémto uveřejnění objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní 
stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 13 zveřejněn ani devadesátý 
den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení. 
Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 13 nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
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4.  Nedílnou součástí  tohoto dodatku č. 13 smlouvy je příloha č. 1 „Výpočet navýšení 
mzdových prostředků řidičů v rámci i nad rámec nařízení vlády č. 567/2006 Sb.“. 

5.  Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni a ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

6.  Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou Pardubického kraje dne 14.05.2018  
usnesením R/1096/18. 

 
 
V Ústí nad Orlicí  dne                                           V Pardubicích dne 
 
Za dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.                   Za Pardubický kraj 
 
 
 
 
…………………………………………                       ………………………………………. 
           Kateřina Kratochvílová                                     JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
      předsedkyně představenstva                                  hejtman Pardubického kraje 
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Příloha č. 1 Výpočet navýšení mzdových prostředků řidičů v rámci i nad rámec nařízení vlády 
č. 567/2006 Sb. 
 
 

Příloha č. 1 dodatku

dopravce

předpokládaný 

objem km od 

1.5.2018 do 

31.12.2018

finanční prostředky nad 

nařízení vlády (např. 

kolektivní smlouvy) pro rok 

2018 (doposud nehrazeno)

přepočet 

navýšení CDV 

od 1.5.2018

ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. 424 065 661 541 1,56  
 


