
S M L O U V Á  č ,  i / 0 4  

KUJíP©@3VDev 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na rok 2004, ui^avřená podle ust.§ 19 
odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znční pozdějších předpisíi (dále jen smlouva) 

SjuSiívííí strany 

1. Vysočina 

kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Zastoupený: Františkem Dohnalem, hejtmanem kraje 

IČ: 70S 90 749 

Baiikovní spojejií:Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 

Č.úetu: 4050005000/6800 

(dále jen objednatel) 

2. rRADO^BUS,s.r.o. 

se sídlem Průmyslová čtvrť 154, 674 01 Třebíč 

zastoupena; big.Zdenkem Benešem, jednatelem společnosti 

Firma je zapsaná u Krajského soudn v Brně, sp.zn.C/28252, 

IČO: 25 50 33 16; DIČ: 330-25503316 

Bankovní spojení: Komerční banka Třebíč, Č.ú.: 197693650277/0100 

(dále jen dopravce) 

ČL L 

Úcel smlom^y 

Účelem sinlouvy je zabezpečení základní dopravní obslužnosti v územním obvodu kraje Vysočina 
provozováním veřejné linkové osobni dopravy k obsluze jeho území iinlcami veřejné linkové osobm' 
dopravy a jejich spoji, uvedenými v příloze číslo 1 (dále jen smluvní rozsah dopravy), která je 
2-5edílnoi5 součástí smlouvy, v roce 2004 ve smyslu ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb,, o 
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dáíe jen zákon) a bližší úprava podmínek v tomto 
závazkovém vztahu, 

Či. íi. 

Předmět smlouYV 
v 

I. Předmětem smlouvy je: 

a) závazek dopravce zabezpečit základní dopravní obslužnost, JejÍT: rozsah byl stanoven 
usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 362/07/2003/7K, dle cL I smlouvy a 
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b) závazek objedaatele vc smyslu ustanovení § I9b zákona a na základe podmínek stanovených 
snilouvoi^ uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu ze závazlíu veřejnc služby vc veřejné iinkové 
osobní dopravě ve smyslu ustanovení § 19b zákona nejvýše vc výši uvedené v článku V, odst. 
1 smlouvy, pří respektování platebnich podmínek stanovených v cl, V smlouvy. 

2. Smluvní rozsah dopravy: 

a) pro období od 1,  1.2004 do íl. 12. 2004 je dán přílohou č.l smloii\y 

b) pro období od 12. 12. 2004 do 31. 12. 2004 se předpokládá stejný smluvní rozsah dopravy 
jako do IK 12.2004. 

c) Případné zinény smluvního rozsahu dopravy hndou řešeny formou dodatku ke smlouvě. 

Č\. III. 

Doba pJněiií závazku 

Tato smlouva se uzavírá na dobu iirčkou, a to od L 1.2004 do 31. 12, 2004. 

Doba plnění závazku veřejné služby je doba od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004. 

Dřívější ukončení závazku je možné pouze: 
a) písemnou dohodou obou smluvních stran, 
b) v>'povězením této smlouvy některou ze smluvních stran, 
c) zánikem oprávnění dopravce provozovat dopravu, která je předmětem této smlouvy. 

ČL rv\ 

Výpověď smlouvy 

1. Smlouvu v celém věcném rozsahu nebo vjeho části nmže vypovědět kaldá zc smluvních stran, 
dopravce však pouze z důvodu neuhrazení skutečné prokázané zirály podle čl. 11, odst. 1, písm. b) 
smlouvy objednatelem po uplynutí lhůt uvedených v čl. V, odst. 12 sinlouvy, a to po předchozím 
projednání s objednatelem, Vypovědět smlouvu lze pouze písemně s výpovědní lhůtou nejméně 
75 dnů v případě vypovězení smlou\'y dopravcem, v případě výpovědi smlouvy objedtiatelem je 
výpovědní lhůta nejméně 30 dnů. 

2. Výpovědni lhůta počíná běžet následující den po dni, kdy byla výpověď prokazatelně doručena 
d r u h é  s m l u v n í  s t r a n ě .  D o p r a v c e  m á  n á r o k  n a  ú h r a d u  z t r á t y  p r o k á z a n é  v e  s m y s l u  č l .  V ,  o d s t .  1 - 1 5  
smlouvy i za dobu výpovědní lhůt>', maximálně však do výáe poměrné části výše lihraáy 
prokazatelné ztráty uvedené v čl. V, odst, 1 smlouvy odpovídající již odjetému počtu kilometrů 
smluvního rozsahu dopravy. 

ČL V. 

Platební podmínky 

í, Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty podle vyhlášky č. 50/1998 Sb., o prokazňtelné ztrátč 
ve veřejné linkové osobní dopravě, předložený dopravcem je ve smyslu usl. §19b, odst. 2 zákona 
součástí smlouvy a je připojen jako její příloha č. 2. Objednatel uhradí dopravci prokazatelnou 
ztrátu vzniklou vcclém smluvním období maximálně do výše tohoto odhadu, s ohledem na výši 
finančních prostředků ma?LÍmáiné do částky 36 890 000,-- Ke. Pokud však dopravce prokáže 
ztrátu nižší, bude hrazena pouze do této výše. 

2, V případě zvýšení smluvního rozsahu dopravy předloží dopravce odborný odhad zvýšení 
prokazatelné ztiáty v důsledku zvýšení smluvního rozsahu dopravy. 



3. V případě snížení smluvního rozsahu dopravy předloží dopravce odborný odhad sr.ížcni 
prokazatelné ztráty v důsledku snížení smluvního rozsahu dopraw a v>'še úhrady prokazatelné 
ztráty uvedené v cl, V, odst. 1 smlouvy se snižuje o poměrnou část odpovídá.]icí snížení počtu lan 
smluvního rozsahu doprav^'oproti původnímu odbornému odhadu. 

4. V případě snížení smluvního rozsahu dopravy výpovědí předloží dopravce odborný odhad snížení 
prokazatelné ztráty nejpozději poslední den výpovědní lhůty a objednalel sníží výši úhrady 
prokazatelné ztráty uvedenou v čl. V, odst, 1 smlouvy o poměrnou část odpovídající snížení počta 
km sniluvního rozsahu dopravy oproti původnímu odbornému odhadu. 

5. V případě dřívějšího ukončení závazku dle čl. ill smlouvy náleží dopravci úhrada prokázané ztráty 
maximálně do vyse poměrné části včl. V, odst, 1 smlouvy uvedené vý'še úhrady prokazatelné 
ztrátv odpovídající již odjetým km smluvního rozsahu dopravy. Pokud objednatelem již uhrazená 
prokazatelná ztráta byla vyšší než tato poměrná část ztráty, vrátí dopravce tento ro2<líl do 15 dnu 
od vyžádání objednatelem. Pokud objednatelem již uhrazená částka prokazatelné ztráty byla nižší 
než tato poměrná část ztíity, doplatí objednatel tento rozdíl do 15 dnů od jeho prokázání 
dopravcem. 

6. Skutečná \ýše nákladů a tržeb a skutečně uplatňovaná výše přiměřeného zisku (dále jen ztráta) 
i maximální možná výše upraveného přiměřeného zisku podle čl. V, odst. 8-11 smlouvy bude 
dopravcem prokazována objednateli podklady zpracovanými podle jeho účetních dokladů vždy za 
kalendářní měsíc, v němž byl závazek dopravce podle čl. IF, odst. 1 smlouvy plněn, které předloží 
objednavateli do 2S. dne následujícího měsíce. V případě, že dopravcem do 25. !1. 2004 
prokázaná ztráta bude nižší, než výse prokazatelné ztráty dle čl. V, odst. 1 smlouvy, objednatel 
uhradí dopravci do 10 pracovních dnů ode dne předložení zálohové faktury zálohu na měsíc 
listopad maximálně však do výše podle čl. V, odst. 1 smlouvy. V případě, že dopravcem do 15. 12. 
2004 prokázaná ztráta bude nižší, než vý.še prokazatelné ztráty dle čl. V, odst. 1 smlouvy, 
objednatel uhradí dopravci do 10 pracovních dnů ode dne předložení zálohové íákíur\' zálohu na 
měsíc prosinec maximálně však do vý^e podle čl. V, odst. l smlouvy. Dopravce vypořádá tylo 
zálohy vyúčtováním ztráty podle čl. V, odst. 6 smlouvy za iněsíc, na nějž byla záloha poskytnuta. 

• Pokud p]-okázaná ztráta bude vyšší než poskytnutá záloha, uhradí objednatel dopravci tento rozdíl 
podle ČL V, odst. 12, písm. ň) smlomy. Pokud prokázaná Tiráta bude nižší než poskytnutá záloha, 
vrátí dopravce objednateli tento rozdíl do 10 kalendářních dnů od předložení tohoto \yiičtování. 

7. Souhnnná rekapitulace za celé smluvní období bude dopravcem předložena nejpozději 
do 28. 2. 2005, a to v souladu s čl.V, odst. 8-11 smlouvy. 

3. Při prokazování skutečné výse ztráty bude dopravce postupovat podle platných účetních a 
cenových předpisů a vycházet ze skutečných cen, nákladů, tržeb a jiných výnosů, jakož i jiných 
skutečností v tom období, za ktoró je ztráta prokazována. 

9.  Skutečná výše ztráty bude dopravcem prokazována po jednotlivých linkách a spojích 
smluvního rozsahu dopravy, s uvedením součtů za každou linku a za všechny linky. Pro jednotlivé 
spoje uvede dopravce zajednotlivc kalendářní měsíce tyto údaje: 

číslo linky 

číslo spoje 

délka spoje v km 

počet dnů provozu spoje 

ujeté km spoje celkem 

skutečné náklady spoje na 1 km (bez započtení přiměřeného zisku) 

celkové skutečné náklady spoje 

skutečné tržby spoje na 1 km 

celkové skutečné tržby spoje 



jiné příjmy či výnosy spoje z provozováni smluvního rozsahu dopravy 

účetní výsledek spoje (provozní ztráUi popř. zisk) 

kalkiiiovaný přiměřený zisk spoje na 1 km 

kalkulovaný přiměřený zisk spoje celkem 

kalkalovímý výsledek spoje 

uplatňovaný přiměřený zisk spoje na 1 km 

uplatňovaný přiměřený zisk spoje celkem 

uplatňovaná výše ztráty spoje celkem 

K lomu dopravce vždy přiloží: 

výkaz nákíadň a Iržeb z přepravní činnosti za příslušný měsíc (příloha v)'hl. č. 50/ L998 Sb., o 
prokazatelné ztráté ve veřejné linkové osobnť dopravě ), 

aktuální propočet maximální vý'še upraveného přiměřeného zisku (§ 2 a 3 v}'híášky č. 50/199^1 
Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě), jeho podílu, připadajícího na í 
km v linkové autobusové dopravě provozované v příslusném měsíci a jeho Části, připadající 
na celý smluvní rozsah dopravy v příslušném měsíci. 

Veškeré uvedené výkazy a údaje dopravce objednateli předá mimo fyzické podoby také elektronicky 
v souborech .xis formátu na vhodném přenosovém mediu.. 

Pro konti'olni účely dopravce předá objednateli také kopii databáze prodaných jízdenek za 
prokazované období na vhodném přenosovém mediu. 

to .  Do prokazované ztráty nesmí být započteny ztráty, které dopravci vznika. j í  provozováním jiných 
linek či spojů, které nejsou předmétem této smlouvy. 

11. V případě, žc prokázání výse ztráty bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje aebo nebude 
obsahovat stanovené náležitosti, doplní dopravce na vyžádání objednatele potřebné podklady či 
poskytne písemné vysvětlení, v případě nesprávnosti výši ztráty opraví. 

12. Objednatel uhradí dopravci: 

a) na základě předložené faktur^' ztrátu uplatněnou podle předchozích odstavců čl. V za každý 
měsíc doby plnění smluvního rozsahu závazku veřejné služby do 15 pracovních dnů ode dne 
předložení správných a úplných podkladů ve smyslu článku V, odst, 6, 8 - H smlouvy, avšak 
v souhrnu maximálně do výše podle čl, V, odst. 1 smlouvy. 

b) v případě zá.jmu dopravce, na základě vystavené zálohové faktury zálohu na příslusný měsíc, 
v termínu do 10 kalendářních dnů od obdržení této faktur>% vyjma měsíce listopadu a 
prosince, a to nejvýše ve výši 1/10 částky podle čl. V, odsi. 1 smlouvy, maximálně však dc 
výše podle ěl. V, odst. 1 smlouvy. Dopravce vypořádá tuto zálohu vyúčtováním ztráty podle 
čl. V, odst. 6 smlou\y za měsíc, na nějž byla záloha poskytnuta. Pokud prokázaná ztráta bude 
nižší než poskytnutá záloha, vrátí dopravce objednavateli tento rozdíl do 15 pracovních dnů 
od předloženi tohoto vyúčtováni. 

13. Případné úpravy úhrady vyplývající z rekapitulace za kalendářní rok budou provedeny do 
15. 4. 2005. V případě, že uhrazená ztráta bude vyšší než skutečná ztráta doložená souhrnn(ui 
rekapitulací, vrátí dopravce objednavateli zjištěný rozdíl. V případě, že uhrazená ztráta bude nižší 
než skutečná ztráta doložená souhnmou rekapitulací, bude rozdíl uhrazen objednatelem avšak 
maximálně do výŠe podle čl. V, odst. 1 smlouvy. 

14. Pokud by objednatelem v rámci kontroly fmancování dopravní obslužnosti by^o zjištěno, že na 
; základě nesprávných podkladů byla ve smhivním období uhrazena ztráta vyšší, než jaká dopravci 



skutečně náležela, vrátí dopravce objednavateli zjištěný ro/díl do 15 pracovuích. dnů od obdržení 
výzvy. 

Čl. VL 

Dafší ujednání 

Na liukách a spojích, které jsou předmětem této smlouvy, muže dopravce uplatňovat pouze jízdné 
ve výši dle tarifu v souladu s platnou právní úpravu regulace j ízdného, který' jako příloha c. 3 je 
nedílnou součástí této smlom^^^ 

V případě zmény právní úpravy regulace jízdného bude uzavřen dodatek této smlouvy. Objednsiel 
ni v tomto případě \'>'hrazuje právo změn v systému prokazováni ztráty. 

Dopravce se zavazuje: 

a) vy\iživat všech svých reálných a úcelných možností ke snížení ztráty a éinil v tomto směru 
potřebná opatřeni, 

b) poslcytnout objednateli ekonomické, technické a realizační posouzení opatřeni ke snížení 
ztrát)' navržených mu tímto úřadem, a to ve lhůtě stanovené objednavatelem od obdržení 
tohoto návrhu, 

c) uskutečnit na základě výzvy objednavatele vc [liůtč v ní stanovené taková opatření ke snížení 
ztrátv^ u nichž z uvedeného ekonomického, technického i realizačního posouzení bude patrno, 
ze jejich uskutečnění nebrání zvláště závažné důvody. 

Objednatel se zavazuje považovat za obchodní tajemství skutečnosti obchodní či techniclíé 
povahy, s nimiž se seznámil při prokazovaní ztráty nebo při kontrole financování základní 
dopravní obslužnosti a které mají býl: podle vůle dopravce písemně sdělené objednavateli 
utajovány. 

Kalkulace ekonomicky oprávněných nákladů, tržeb a maximální možné výše přiměřeného zisku 
bude provedena v souladu s "Metodickým pokynem k uplatnění vyhlášky Ministerstva dopravy 
a spojů ČR ze dne 13. března 1998 Č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové 
dopravě", vydaným MDS ČR pod c,j, 19129/98-310, a jeho změnami. 

Dopravce zajistí provádění kontroly správnosti vybírání jízdného a jeho odvodů a na vyžádání 
objednavatele zpřístupní protokoly z tčchto kontrol. 

Dopravce bude objednateli na vyžádání poskytoval část čtvrtletních statistických wkazů a ročního 
výkazu za linkovou dopravu - Doplňující údaje o ostatní pravidelné vnitrostátní autobusové 
dopravě. 

Pokud dopravce nedodrží Ihůíy pro předkládání dokladů o prokazatelné zíráte uvedené v čl. V.„ 
odst. 6, 8-11 této smlonv}.', může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši do l.OOO,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. Tuto pokutu uhradí dopravce objednateli do 15 dnú od obdržení 
výzvy k její úhradě. 

Dopravce potvrzuje; že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem předmětu smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické a jiné podmínky nezbytné k realizaci, a že disponuje takový'mi 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy nezbytné. 



7 • 'Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě obou 
, 'smluvních síran formou písemných dodatků vzestupně číslovaných, které se po podpisu 

, oprávněnými nástupci obou smluvních stran stanou nedílnou součástí této smlomy, 

•3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž dvě vyhotovení 
i:, obdrží objednatel a dvě dopravce. 

4. Práva a poviímosti z této smlouvy předcházejí na právní nástupce smluvních stran. 

,5, Práva a povinností smluvních stran vý-i^lovné touto smlouvou neupravené se řídí zákonem c. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a 
ostatními obecné závaznými právními předpisy. 

6, Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravc vůle, nikoliv v tísni ani za 
nápadně nevýliodnýeVí podmínek a svými podpisy stvrzují její platnost. 

7, Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran a 
účinnosti 1.1. 2004, 

8, Nedílnou s^ouoástí této smlouvy Je; 

Příloha č. 1 ' Seznam línek a spojů veřejné linkové osobní dopravy, které jsou předmětem plnění 
provozního závazku veřejné služby 

rříloha c. 2 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2004 
Příloha č. 3 - Tarif 

hejtman Icrajfe 

V Jihlavě dne 
^ C ! .n/1 1 

Zdeněk Beneš, ing. Jednatel společnosti 

• c; J C • i 5 í !• i i (, 

/ 
/. 
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C C. 

k % ' -

SmSuMii lozsali dopi avy - kilometiy ujelé podle schválených jízdních řádů platných k 1.1.2004, 
na území kraje Vysočina, neni-li u konkrétní linky a spoje uvedeno jinak, 

pro období od 1.1.2004 do 11,12,2004: 
Str.1/2. 

čísl" lín^ název linl^ 

7Q0211 Tiebíč-Stará Ríše-Telč 

70022U Tfehíč-Předín-Opatov-Dlouhá Brtnice 

790230 'I tebíČ-Okříšky-Předín 

790231 Stěměchy-Zeletava-Okfíšky-Trebíč 

790240 Tfebič-Kněžice-Hrutov 

790250 Třebíč'B]-tnice-Jihlava 

790260 Třebíč-Okříšky-Radonín 

790270 Třebíč-Radošov-Kamenice u Jihlavy 

790280 Tfebíč-Horní Heřmanice 

790290 Třebíc-Rudíkov-Bochovice,Batouchovice 

790300 Třcbí5-BudÍ5ov-K.amonná,Klementice 

790310 Třebíč-Oslavicka-Budišov-Nárameč 

^ 790311 Třebíč-Velké Mezifioí-Žďár nad Sázavou 
I 
I 790320 Třebíč-Budišov-Tasov 

I 79032! Hodov-Náramec-Valdíkov-Tfebíč 

j 790330 Stařeč-Třebíc-Náméšť n.Osl. 

I 790340 Třebič-Sludcncc-Náměšť n.Osl.-Čikov 

j 790350 Trebíč-Hartvíkovíce-Mohelno 

j 790351 Tfebíč-Haitvíkovice-Náměsťn. Osl. 

790370 Třebíč-Hrotovice 

790380 rfebíč-Diikovany 

790390 Třebíč-Rouchovany 

! 790400 Iřcbíc-Rouchovany-Biskiipice-Pulkov 
I 

i 790410 Třebíč-Šebkovíce 
I 
i /90420 Třcbíč-Čáslavice-Cidlina-Želetava 

I 790430 Třebíč-Želetava-Mezihcko 

790431 Ti^ebíč-Rokytníce n.Rolí:.-Pfedín 

790510 Nánněšť n.Osl.-Mohelno-Senorady 

číslo spoje 

^ O o 
i f s  

L3,5//,9J 1,15,4,6,8,10,12,18,20 

1,3,5,15,17,19,25,2,4,6,840,12,14,20,22 

1,3,5,7,9,11,13,15,23,25,2,4,6,8,10,14,16,22,24 
pozn.l: spoj. č. llúsek,,Hvězdoňovice,rozc,1.0"-

„Hvězdonovice'' a zpět hradí obec Hei'aliice 

1,5,11,2,4,14 

1,3,7,9,13,2,4,6,10,12,1446 

1,5,9,11,17,19,23,27,2,4,10,12,18,20,22 

1.3,5,7,9,11,13,1547,25,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22, 
30 

1,3,5,7,11,13,15,21,2,4,6,8,12,14,18,20,22 

1,3,5,7,11,13,15,2,4,^,10,12,14,16,18 

1,9,15,17,4,6,8,14,16,18 

3,9,11,13,15,2,6,8,12,14 

1,3,9,2,4,6 

1,2 

1,3,7,13,2,6,10,14 

1,11,2,4,12 

1,3,5,7,2,4,6,10 

1,3,7,11,15,2,4,6,10,12 

1=3,5,7,2,6,4,8,10 

3,13,15,2,6,8 

1,3,5,9,11,13,15,2A6J 0,12,14,16,18 

1,3,5,9,1 1,2,4,6,8,12,14,16 
pozn.; spoj č. 5 a 8 v úseku •'Dalesice,rozc."-
'Th*otovice,aut.nádr." a zpět hradí tněsto Hrotovice 

1,7,2,4 

1,11,17,2,6,16,20 

1,3,7,9,11,13,15,19,21,2,4,6,10,12,20 

1,3,17,19,23,2,8,10,20,22 

3,11,13,2,4,10 

1,3,5,7,9,13,15,17,21,27,29,2,4,6,8,10,12,14,20,24,26, 
30,36 

3,5,7,11,15,19,23,31,2,6,8,12,20,22,24,32 
pozn.; u spoje č. 11 úsek "Sedlec,dvůr rozo." -

"Kramolín" a zpět hradí obec Sedlec 

Dti.ruíT 

I ;  .  
, V. : : I 

U-

/ 



?90520 

.7.90530 

790540 

790550 

790560 

:7Í?Ó570 

^0620 

^0621 

790630 

790640 

7^0650 

Náměšť ii.Osl.-IVlohelno-Dukovany 

Ocnianice-Námčšť n.Osi.-Mohelno 

"Náměšť nad Oslavou-Velká Bíleš 

Tasov-Pyšel-Náměsť n.Osi.-Velká Bíteš 

Námésť n.Osl.-Čikov-Tasov 

Náměšť ii.Osl.-Zbraslav 

tírotovice-Moravské Budějovice-Jihlava 

Moravské Budějovice-Jaroméřice n.Rok,-
Dakovan> 

Moravské Budějovice-Radkovke-Hroíovicc 

Moravské Budejovice-Budeč 

Moravské Budějovice-Želetava-Předín 

790660 

790670 

7906S0 

790690 

790691 

790700 

790710 

790720 

790740 

790750 

790760 

790770 

790771 

90772 

Moravské Budějovice-Blí?;kovice-Pňviicc 
•* ^ 

Moravské Budějovice --Cáslavice -Rímov 

Třebíč-Jaroméřicc n.Rok -Biskupice-Pulkov 

Moravské Budějovice-JaroTnéřice n.Rok,-
Třebíč 

Moravské Budějovice-Homí Újezd-Třebíč 

Jaromčfice n.Rok.-Lipník-Třebíč 

Moravské Budějovice -Bítov 

Mor.Budčjovice-Police-Vralěníii-Jemnioe 

M ora vskc Buděj o v i ce- L otrty - J omn ice 

Moravské Budějovice-Jemníce 

Jemnicc-Trebíč 

Jaroměřice n.Rok,-Blatnice 

Jaroměnce n.Rok,-Cáslavice,Sádek 

Jaroměřice n.Rok.-Miknlovice-Výčapy 

1790780 Jaroměřice ti.Rok.-Šebkovice 

Str.2g| 

3,5,7J 1,13,15,17,19,4,6,8,10,12,14,16,18 

1,5,15,21,25,2,6,8,10,14 

i,3,9,4,S,10 

3,5,7,9,11,13,15,17,19,2,4,6,8,12,14,16,18,20,22 

1,3,5,7,9,13,2,4,8,10,12 

1,3.5.7,2,4,6 

1,3,13,2,4,14 

1,3,7,11,13,15,17,2,4,6,10,12,16 

1,5,2,4,8 

3,7,9,4,8,10 

3,5.7.9,11,13,15,21,23,25,27,29,33,2.4,6.8,10,12, 
14,16,1S,20,22,26 
pozři,1: u spojů c,13 a IS úsek .,L€soiiice,rozc.2.0"" 

5,Marrínkov" a zpět hradí obec Želetava, 
pozn.2: u spoje č. 11 „I.esonice"' - „Cidlina'' hradí obec 

Domamil 
pozn,3: u spoje c. 12 úsek „Cidlina"-,J.esonice"' a 

„Lesonice,rozc,2.0"-,.Jakubov u 
Mor.Budějovic" a zpět hradí obec Domamil 

3,7,9,11,13,2,6.10,12,14 

1,3,5,7,9,11,13,2,4,6,8,10,12 

1,9,11,2,4,12,14 

1,3,5,9,11,13,15,17,19,21,25,27,29,33,37,39,41,45,55, 
59,61,2,4,6,8,10,12,20,24,26,30,32,34,36,38,40,44 46 

1,3,7,2,4,10 

1,7,9,2,8,10 

1,13,15,19,2,6,14,16,18 

1,7.9,11,17,19,2,4,8,10,12,14,16 

1,5,9,2,4,10,12 

1,3,7,13,17,19,21,4,6,8,14,24,26 

1,3,11,2,8 

1,9,11,13,2,10,12,14 

1,2 

1,3,5,7,2,4,6,8 
pozQ.l: u spoje,C.3 hradí 2km obec Výcapy 

1,7,21,25,2,4,8,10:26,28 .... 



Příloha č. 2 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2004 byla 
anonymizována z důvodu ochrany obchodního tajemství. 



ke srníouvě ě.1/04. 
i. s.r.o.n Třebíř: 

^^ pravidelných autobusových iinkách 

®<20f)2 

ntist 

Pinč 
(obyíejné) 

jizdné 
K-č 

m-

SOe^-:-' 

4,0U 
7,00 

10,00 
13,00 
Í6,00 

32,00 
25.00 
28,0(1 

32,0(1 
36,00 
40,00 
44,00 
48,00 
52,00 
5(5,00 
61,00 
66.00 
72.00 
7S,0fi 
SS.OO 
92,00 

100,00 
108,00 
I1i$,00 
12^,00 
132,00 
140,00 
148,00 
156,00 
164,00 
180,00 

íiCíiíiy 

Iždi^é 

16,00 

10,00 

Str.1/4 

Předplatíií jízdenka tin 10 jkd 

Plalí od 1,2.2002 
Zvláštní .ji^fidné 

1 
KO 

2,00 
3,50 
5,00 
fi,50 
&,00 
9,50 

11,00 
12,50 
14,00 
16,00 
18,00 
20,00 
22,00 
24,00 
26.00 
2»,00 
30,50 
33.00 
36,00 
39,00 
42,50 
46,00 
50.00 
54.00 
58,00 
62,G0 
66,00 
70,00 
74,00 
78,00 
á2,00 
90,00 

3,00 

Ke 
1,50 
2,50 
3,50 
4,50 
C,00 
7,00 
8,00 
9,50 

10.50 
12,00 
13,SO 
15,00 
16,50 
3&,00 
19,50 
21,00 

23,00 
25,00 
27,00 
29,50 
32,00 
34,50 
38,00 
41,00 
44.00 
47,00 
50,00 
53,00 
56,00 
59,00 
62,00 
68,00 

6,00 

Tarilhí Pro děti 
vzdál enosE ve víku 

6 až 15 let 
km KC 

1- 2 20,00 
3- 4 3S,00 
5- 7 50,00 

ÍO 65,00 
II 13 «o,oo 
14- 17 95,00 
IS- 20 110,00 
21- 25 125,00 
26- 30 140,00 
31- 3S 160,00 
36- 40 iso,oo 
41 - 4S 200,00 
4 6 -  50 220,00 
51 - 55 240,00 
56- 60 260,00 
61- 70 280,00 

Dovozné za zavaziadla 
1 ariíTví 

vzdálenost Dovozně 
l:n Kč 

1 • 50 S,00 
51 a více í{,00 

Zavňzadla, jcjicliž hmotnost přesahuje ÍO kg, se nepfepravuji. 

(ceiiový věstník 18/2001) Cl .3. Zavazadla. Takierá se neplatí dn\'07nč. 
1. "Rc^platně se přepravují: 
a) Tiavaiiadlíi, která mají rozměry menší ne?: 20x30x50 cm, nebo zava7adla 

tvaru váíte, jeho? délka ncpí-csaliuje 15Cl crit a průmůr 10 an, nebo tvant 
desky, jejíž ro7mčr nepřesahuje 80rí if)0 cm nebo jejichž hmotnost 
nepřesahuje 25 kg. 

b) ruční zavři^adln (R7) podle zvláštního právního předpisu (<520 v^-^hlášky 
MDS 175/2000 SH.iŘZ jsou snadno přenosné vCci, kieré cestující má 
u sebe a líre je příp. umísiic pod sedadletn nebo nad sedadlem ccstiijťcího 
Zajišťování bezpečné manipiilace s límto zíívazadlfim a doíiied na nS 
přísluší ccstujicirau,). 

c) dětské Icoíárky pro děti, lacré jsou držiteli pi'ijkaTil ZTP a Z'iP/P 

a vozíky pro invalidy, držitele pnaka7Ů ZTP a Z'l'lVr. 

d) task'y iia kolečkách, které s sebot berou do vozidla držileJě průkazů 

ZIP ii ZTP/P. 

- pro jednotlivé jízdy děti od 6 do 15 let, 

rodÉče k návstčvó zdrav.postiř.děLi v ústavech, pc=í 

- pro zdrav, postižené občany, držitele 

patka7Ú 7TP a 7TP-P 

flévíi musí býL proki'izitii pnslašným platným průka^cein, 

fiťf"!še přepravují ( Výpis z ccnovčho vě^lmku 1 S/2()fi 1) 

.,^^|t,'S vyjírnkoit případů uvedených v Cl. ^jOd-st. I,písm.a)až c) 

ř^íiteiě'Státní muci a někt.stát.orgánů a soudci, o tňchZ tak sítinoví zvláštní pfedpis, 

íf':f;áržitclé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu. 

ií3é'£plali\ou přepravu nevzniká při lizdách do n ze zamístnárii a píi služebních cestíioh. 

i^-i-di-ziíeló prtika;íu Konfederace politiokých vězňů České republiky, Sdružení bývalých politických včziiů 

:|gljbliky a Úbtfední rady Svazu PTP-VTNP, 

:|5pb,?platnoa přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a při služebních cestách. 

jíržitele pnikazu ZTP-P jieho vodicí pes 

;^^ené v bodech h), c) a dj prokazují nárok na bezplatnou pfcpravu píislLšnýdi platným pťůkítíem, 
•wšob uvedených v hodech c) a dl nrusí byl nejpozději do 3 l-.bfez.na opatřeny kotrolní 7nán\koii pro bSžrvý 

íi^Viseni 6.roku se přepravují bezplatně; oprávnční k bezplatné přepravě dítcte všitk zaniká 

^^.pruhé a další dítě v doprovodu jednoho a tchoř cestujícího, ' 

i,na žádost jc doprovázejícího cestujícího iíajiálénodopravcciti samosíatné místo k sezení, /A-/--

^•Íi;dltĚ s ccstiijícímje doprovázejícím ve vozidle, jehož všeclina mí^ta k sezení jsou plně obsazena, dvě místa Íb^^ze-ní. 

ft ai do dovršení 15.roku (tj. do dne. ktctý předchází dni 15.narozesiiii), jakož í děti míadší ó let, které podle odst, 1 nemaií nárok 

i&pu prcpravu se přepravuji za 50% plného oby Cejněho jízdného, uplatněného dopravcem. Dčtí ve věku od 10 do 15 let pi-okaTují 

pk na slevu) na vyžádání dopravce pnjkazcm, který' vysluví dopravce. Průka7y sc mezi dopravci navzájem uznávají. 

íno7tio prokázal i platnytii cestovním pasem. 

ďliterstva tlonravv a snoiu c. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pn) veřejnou drážní a siltiičnt osobni dopi'avi.i 

fdcfí 

L|?^nct ]7.e přepiavo\'at jen s doprovodem OSOby starší 10 let. 

P^j^?:'.dit2lcm, které jc podle tarifu přepruvovÁnc bezplatné, nwho-uapoíeCttó zuujmout jen jedno místo k sc7eni. 

jj^statní místa volná. 

T K r-'. r.\r/ • R i. 
f" ;• L; NRVS I |1 : : ! Y.!' 

> A ;i 

• \ D { )  



jS č.3. ke smlouvě č.1/04. 
y^-bUS, s.r.o., 'iŤebtč 

Str.2M. 

O Trebíč-Brtnice-Jihlava 

2.2002 
Pí-edplatní 
na iífjízd 
6 - 15 leL 

Zvláštní Jízdné Plné 
(ob>ecjné) 

iizdnc 
glénosi. 

20,00 
25.00 
4(1,00 
55,00 
es,00 
75,00 
95,00 
llMf" 
! 35,00 
150,00 
170.00 
1^5,00 
200,00 

220.00 
240.00 
260,00 

23,00 
15,50 

isp 
18.50 

22,00 
2'],00 

Tarifní 
vzdálenost Dovozné 

km. Kí 
1-50 

51 a víte 
5.00 
a,00 

- projednútlivé jízdy déti i>d 6 do 15 let, 

Todiče k návSižvč zdrav.postiž.dětí umíst. v ústavech, pes 

- prrr zdrav, postižené občany, držitele 

piilkazii ZTP aZTP-P 

•iia slevu nnisí b>'l prokázíin příslušným platným průkazem. 

Zavazadlujťjichž liinotnostpřcsatiuje 50 kg, se nepfepravnjí. 

Č1.3. Zavazadla, za která sě neDlalí dovolme. 
1. Bezplatně se přepravují: 
a) zavazadla, která mají rozmčr}' menSí než 20x30x50 ori. 

nebo 7ava7-aclla tvara válce, jehož délka neprc.sahuje 
150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž r07mčr 
nepřesahuje 80x100 cm nebo jejichž hmtUrost 
nepřesahuje 25 kg. 

b) ruční zavazadlo (112) podle zvláštního právníhu předpisu 
(521) vyhl.MDS 175/2000 Sb.; RZ jsou .snadno přenosné 
včci. které cestující má a sebe alzc je příp.umístit pOd 
sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího. ZajiSťováiií 
bezpečné manipulace s tímta zavazadlem e dohledna ně 

přísLuál cestujícímu.). 

c) dětské Icočárky pro děd, které jsou držiteli príika?ů2TP 

a ZTP/P a vozikí-' pro invalidy, držitele průkazů 

ZTP a ZTP/P 

d) tašky na kolečkách, kterč s sebou herou do vozidla 

držitelé průkaTÚ 7TP aZTiVP. 

se přepravuji 
Výpis z cenového věstníku 18/2001 

Tb:6 lei, s výjimkou pfipadů uvcdených v čí. S^ndfií.ijpísin.aja? c) 
í'^3%^^^^^tavi(elé státní moci a někt.stát.orgánLi a snudci, n nichž tak stanoví zvláSmi předpis, 

- držitelé prtikazil vydaných ťjstředním výborcin Českého sva7.u Isojovníkíi 7a svobodu. 
bezplatnou přeprawnevzííikápfi jízdách do azc ^.anSstnáiú a při služebních cestách. 

. - držitelé průkazu Konfederace politických včzM Ceiíké republiky, Sdmžení bjT.polit.véznii CR. 

PTF-VTNi'. 
he2:plainou přepravu nevzniká při jízdách do azc zamésUióní a při služebních cestách. 
držitele prtkazj ZTP-P nebo vodici pes 

uvedené v bodech b), c) a d) prokazují nárok na bezplatnou přepravu pní;lušuýdi platnýir priikazem. 
1^.^ osob uvedených v bodcch c) a d) mus^í byl nejpozději do 31 .března opatřeny kontrolní známkou pro běžný rok. 

rava dčtí 
IřiŮ'dovršení (S-roku se přepravují bezplatně; oprávnění k bezplatné přepravě dítěte vsak 7ajiiká 

Pšii o druhé a další dítě v doprovodu jednořio a tého? cestujícího 
dítěti nažádnsĚ je doprovázejícího cestujícího zajišléno dopravcem samoslatnč místo k sezení 

í>?í;í'ilv^^^^Sajíi3á-li dítě s ccstujíciin jedoprovázfejicimvc vozidle, jehož všechna místa ksůžení jsou plně obsazena, dvě místa k sezeni. 
Od:6 let až do dovršení' 15.roku (tj. do dne, kterj' předchází dni 15,nsu-ozenin), jakož i dětimladSí 6 let, které podle odst.l nemají nárok 

přepravu se přepravují za 50% plného obyčejného jízdného, uplatněného dopravcem. Děti vc véku od 10 do IS lei prokazují 
i!řŠk'(nárok na slevu) na vyžádání dopravcc průkaTicm, který vystaví dopravce, Průkaz)' se mezi dopravci navzájem uznávají. 

ílěte je možno prokázat i platným cestovním pasem, 

I^Ministeržlva doprav\' aspolů č.175/2000 Sb.. o přepravním řádu pro veřejnou drážni a silniční osobni dopravu 

hva dětí 
||..do šesti let lze ]»řcpravovat jen s doprovodem osoby starší 10 jet. 
•Ifiijící s dítětem, které jc podle tarifu přepravováno bezplaíně. mohou společně zaujmout jen jed 

|Ou-li oslatnímísta volná. 



<• > Č.1/04. 
S.r.y., Třebíč 

I Tarif pravidelné autobusové linky 

Str3/4, 

1 i íjft.llO Třebíč-Oslavička-Budišov-Nárameč 

- ?íat£ od 1-2.2002 
Zvláštní lizdné Předplatní 

na 10 jízd 
6-15 let 

fan tni 

l^ífedálsiosi 
N ř •f - -le 

(obyčejné} 

4,Oil 
7,00 
9.00 
Í1,0U 

É7,rtň 
la.ůo 
24,00 
28,00 
32,00 

2,»)(» 
3.50 
4,50 
5,30 
7,00 
8,50 
10,00 
12,00 
14,00 
16.00 

Z0,00 
35,00 
45,00 
55,00 
70,00 
8S,00 
í 00,00 
(20,00 
140,00 
160,00 

Dovozné za zavazadla 
rarifíií 

vzdálen n.st Dovozjié 
km Kč 

] - ŠO 
51 a více 

5.00 
»,oo 

ízdné 1 - pro jednotHvéjizdy děti od 6 áa 15 let, 

rodiOe k nÚYslčvc 2di-av.pOí>li2,délí v úslavCí;}!, pci 

íóštrii Jízdné 2 - pro zdrav, postižcnc občany, drzitdc 

priikazů ZTP a ZTP-P 

ik na slevu musi být prokázán přísliišnynn platným pmkazem, 

^^czpl.itue se přepravují 
, ^ Vípis 7 cenového vč.sinfku IR/200] 

. ^ idst 3. 
^deti Jo 6 let. s vyjitnknu připadli uvedených v čl. 8,udst,l,pisni.a)až c) 

předat vilclé stáini moci a iiekt.stát.orgánů a snudci, o nicbž tak stanoví 7\'Eá.štru předpis, 

s " '^tiin-tndci - držitelé průkazň vydaných Ústředúitti výborem Českého svazis bojovníkii za svobodu. 

^ Nutíkna bezpLřilnou přepraw iicv7nLká jiří jízdádi do a ze zaměsfnájií a při služebních ccstáeh. 

"d^tiuthoJd - držitelé průkazu Konfederace politických vczim Ccskc republiky, Sdružení býv.polit.vč/ňů ČR 

J aUstrední rady Svazn PTP-VTNP. 

< • \ fíSrck na bezplatnou pfcpravj nevzniká při jizdáeh do a ze zamĚstnárií a při služebních cestách. 

Zavazadlajejichž hmotnost přesahuje 50 kg, se ncpřcpnívují, 

_Cl.3. Zavazadla, za která se neplatí dovozné, 
I. Bezplatně se přcpra\'ují: 
a) zavazadla, která miijí rozmčiy mnnsí iicž cm. 

nebo zavazadla tvaru válce, jehož délkíi nepřesahuje 
150 Cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desk")', jcjiž rozmér 
nepřesahuje 80x100 cm nebo jejichž hrfi<itnost 
nepřesahuje 25 kg., 

b) ruční zavazadlo (RZJ podle zvláštního právního předpisu 

(§20 vyhl.MDS 175/2000 Sb.; RZ jsou snadno přenosné 

vát;i, které ccstujiei má ii sebe a lze jc přip.umístit pod 

sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího. Zíijišfování 

bezpečné maníjHilace s tímto zavazadlem a dohled na íié 
přísluší cestujícímu.) 

c) détské kočárky pro děti, které jsou držiieíi průkazů ZTP 
a ZTP/P a vozíícv pro invalidv. držitele průkazu 
ZTP a ZTP/P. 

d) tašky tia kolečkách, které s sebou berou do vozidla 
dríiieĚé průkazů ZTP a ZTP/?, 

..... .^"průvodce držitele prCikazu ZTP-P nebo vodicí pes \ ^ ^ 

ř 
uvedené v bodcch b). c) a d) prokaziij'S nňrok nn bezplatnou přepravu příslušných platným piiikazem. 

.14".• ."íi.^řúkazy osob Livedených v bodcch c) a d) musí být nejpozději do 3Lbfezna opatřeny kontrolní známkou pm běžný rok. 

^SyPrcprava dětí 

^ra.éíi do dovrSeiií 6.roku se přeprawji hczplatnc; oprávnění k bezplatné přcpravc dítěte však zaniká 

•ij^de-li cj druhé a další dítc v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, 

Í;by1o-li dítěti na žíídost je doprovázejícílio cestujícílio zajištěno dopravcem samostatné místo k sezeni, 

dítě s cestujícím jc doprovíizejicím ve vozidle, jehož vSechna raísia k sezení jjsou plně obsřizena, dvé misla k sezení. 

od 6 tet až do dovršení 15.roku (tj. do dne, který'- přcdeházi dni 15,narozenin), jakož i děti mladší 6 let,které pndlcodst.l nemají nárok 

if;. _ j.iii:he£platilou přepravu se přepravují za 50% plného obyčejného jízdného, upUitněného dopraveem. Dcti vc věku od 10 do 15 let prokazuji 

v£k (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který'vystaví dopravcc. Prtka^y se mezi dopravci navzájem uznavtEjí. 

Jítote ie ratižno prokázat i platným cestovním pasem. 

I : M i n i s t e r s t v a  d o p r a v y  a  s p o j ů  č .  1 7 5 / 2 0 0 0  S b . ,  o  p ř e p r a v n í m  f á d u  p r u  v e f e j n o u  d r á ž n í  a  s i l n i č n í  o s o b n í  d o p r a v u  

dítí 
j&2li do šesti let ízc přepravoval jen s doprovodem osoby starší I íl let. 

^^^á|%^^^€estLijící s dílěLetn. kterc jc podle tarifu přepravováno bezplatné, moh mohou společně zaujnaout jen jedno niíslo k sezení. 

psi" ostatní mí-sta vokii5. 

KSíi^;: 
• ' } 0  %  

Si 5^. 
; ' R a  d o  

! f-";* IK? • L I.- S 

•j*íÍL'2í-rr 

/>:Ý/ L. 



. F^říloha Č.3. ke smlouvě č.1/04. 

^1R,\D0-BUS. S.T.O., Třebíč 

^ Tarif pravidelné autobusové linky 
^ 70ÍÍ400 TřeMč-Rouchovaay-Biskispice-PEJkov 

od 1.2.2002 

atr.4/4, 

larifní 
vzdálenost 

Plné 
(obyiejné) 

jízdné 

Zvláfžtrí jízdné Předplatní 
na 10 jízd 
6 -15 let 

larifní 
vzdálenost 

Plné 
(obyiejné) 

jízdné 1 2 

Předplatní 
na 10 jízd 
6 -15 let 

t\ni K,C Ke Ke KC 
t- 2 4.(10 2,00 I,š0 20,00 
3 - 4  7,on 3,50 2,50 35,00 
5 - 7 10,Oil J,50 50.00 
S - 10 13,00 6,50 4,50 65,00 

; tl- 13 !ň,Otl 8,00 6.00 80,00 
:: IJ - 17 IP.OO 9,^0 7,00 95,00 

Í8- 20 12,01) 11.00 S.OO ItO.OO 
2! • 25 23,00 11.50 S.50 ItS.tlO 

; 2Í» - 30 28,00 14.00 10,50 14(1.00 

J3 - 35 32.00 16.0^) 12,00 160,00 
36- 40 36,00 18.0H 13.50 180,00 

4i • 45 40,00 20,00 15.00 200,00 

Dovozné za zavazadla 
Tarifní 

vzdálenost Dovozné 
km Kč 

1-50 
31 a více 

5,00 
8.00 

Zava7adlajejichžl'UT]ofnost přesahuje 50 kg. se nepfcpraviijí. 

Cl.3. Zava7adia, za která se neplatí dovozné. 

jízdné 1 - pro jednotlivé jízdy dětí od 6 do 35 let, 

rodiče k návštěvě zdrav.postiž.dčtí uiTiístěnych 

v ústav&c-lí, pes 

yláštní jízdné 2 - pro zdrav, postižené obč-any, držitele 

pi-ůkazLZTPčiZTP-P 

- Náiok na slevu musí být prokázán prislušným platným průka7.cn. 

1. Be7;platnč seftfépravují; 
ii) zava7adla, kiefá rnají rcjzniěty menší než 20x30x.50 cm, 

nebo 7ava2adlfl tviiru válce, jehož dčlka nepřesahuje 
150 cm a průměr iO cm, nebo tvaru desky, její?. ro/.měr 
nepřcsalmje 80x100 cm nebo jejichž hmotimst 
nepřesahuje 25 kg. 

b) ruční 7ava7adlo (R7] podle z\'láž(mlio právnílio předpisu 
(§20 vyhl.MDS 175/2000 Sb.: R7 jsou auadno přenosné 

viJci, které cestujíei má u sebe a lze je piip.utnístit pod 

sedadlem nebo nad sedadlem cestujicítio. Zajišťování 

bezpeíné maiiipuíace s tímto zavazadlem a dohled nanč 

přísluší cestujícímu,). 

c) dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP 

a ZTP/P a vo7llc>' pro invalidy, držitele prákazů 

ZTP a ZTP/P, 

d) tašlíy na kolečkách, které -s sebou berou dn vozidla 
držitelé průkaT^i 7TP a 7TP/P. 

. lifizpiatn^ se přepravují 
Výpis Z cenového věstníku 1 S/2flO I 

Či I. odst.l 
3) dětí do 6 let, s výjimkou případů uvedených v Čl. 8.odst.l,písm.a)až c) 

/ b) představitelé státní nn)ci a iiěkt.stáLorgániS a soudci, o nichž tak stanoví zvlášLití předpis, 

- c) duchcirici • držitelé průkazů vydanýdi Úsiíednim výbwem Česka-^o svazu bojovníků za svobodu. 

N ^rok na bezplainoti přepravu jievzniká při jízdách do a 7:c zaměstnání a při služebních cestách, 

J ů| důchodci - držitelé průkazu Konfederace politických vězilři České republiky. Sdružení býv. potit, věziííi ČH 

rt Ústřední rady Svazu PTP-VTNP. 

Narok nii bezplahiou přepravu nevzniká při jízdách do azc zaměstnáni apřiskižebních cestách, 

e) piTjvodce držitele pnikazu ZTP-P nebo vodici pes 

0^oby uvedené v bodech b), c) a d) prokazují nárok na bezplatnou přepravu přisluánýdi platným průkazem. 
PrCilcazy osob iivcdcnych v bodech c) a d}inusi být nejpozději do 31.března opatřeny konti-olní známkou pro běžný rok. 

ář JI S. Přepravadčtí 

*(. Dcti do dovršeni ó.roku sc přepravují bezplatně; oprávnění k bezplatné přópravě dítěte vsak zaniká 

- a)jde-li o druhé EidalSí dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího^ 

b>bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení, 
f t) zaujímá-lidíté s ccstujicím jc doprovázejícím ve vozidle, jehož všechna místa k sezem'jsou plně obsazena, dvě mísluk sezení. 

.í2.něti od6 lot Íiž do dovršeni 15,roku (tj. do dne, ktcr>> pfcdcbáz;! dni IS.narozcnin), jakož i děti mladší 6 let: které podle odst, 1 nemají nárok 

• na bezplatnou přeprán; sc přepravují za 50% plného obyřejného jízdného, uplatněného dopruvccm, Dáti ve věku od 10 do 15 let prokazují 

"í ivůj včk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Pnikazy se mezi dopravci navzájem uznávají. 

Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pa.sem. 

^^Jlláška Ministerstva donravv a.snoiů č. 175/2000 Sb. onrenravnlm fádu pro věfeinou drážní a silniční osobní dopj'avu 

'§]fl Přeprava dětí 

\ I) Děli do 5esti let lze přepravovat jen s doprovodem osoby slarší 10 let. 
•*''2) Cestující s dílctem, které jc podle tarifu přepravováno bezplatně, mohou společně zaujmout jen jedno místo k sczcní.^^ ^ 



Bodatek c í 
ke smiou^^c c. l / M  

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle § 19 odst. 3 
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smíouva) 

Siiiluvní sírany 

1. Vysočina 
kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
Zastoupený: Franliškeni Dohnalem, hejtmanem kraje 
iČ: 708 90 749 
BanlíoxTiL spojení:Volksbank CZ, a.s,, pobočka Jihlava 
Č,účtu: 4050005000/6800 
(dále jen objednatel) 

2„ TRADO-BUS,s.r.o. 

se sídlem Třebíč^ Průmyslová čtvrť 154, PSČ; 674 0] 

jednající: Ing.Zdeňkcm Benešem, jednatelem společnosti 

Finna je zapsanáu Krajského soudu v Bmš, sp.zn.C/28252. 

IČO: 25 50 33 16; DIČ: 330-25503316 
Dankoviií spojení: Konierční banka Třebíč, č.ú.: 197693650277/0100 

(dále jen dopravce) 

Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti na území kraie 
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou č. 1/04 uzavřená mezi smluvními stranami dne 
1. L 2004 se mční následovně: 

1) V označeni smlouvy se slova „na rok 2004" ruší. 

2) ČI. L Účel smlouvy se rusí a nahrazuje novým, který zní: 
„Účelem smlouvy je zabezpečení základní dopravní obsliižnosti v územním obvodu 
kraje Vysočina provozováním veřejné linkové osobní dopravy k obsluze jeho území 
Ihikami veřejné linkové osobní dopravy a jejich spoji, uveden5Tiii v příloze číslo 1 (dále 
jen smluvní rozsah dopravy), která je nedílnou součástí smlouvy ve smyslu ustanovení § 
19 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb.^ o silniční dopravě, ve znění pozděj šich předpisů (dále 
jen zálcon) a bližší úprava podmínek v tomto závazkovém vztahu." 

3) ČI. TL Předmět smlouvy odst. 1, písm, a) se ruší a nahrazuje se novým, který zní: 
„Závazek dopravce zabezpečit základní dopravní obslužnost dle čl. I této smlouvy, jejíž 
rozsah je vždy stanoven na příslušný kalendářní rok usnesením Zastupitelstva kraje 
Vysočina a jc vymezen přílohou této smlouvy. Rozsah základní dopravní obslužnosíi 
pro rok 2004 byl stanoven usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 362/07/2003/ZK 
a tvoři Přílohu č. 1 této smlouvy. O rozsahu základní dopravní obslužnosť na další rok 

Cl, I 

1 



se smluvní sírany zavazují uzavřít v soiiladu a příslušným usnesením Zastupitelstva 
kraje Vysočina dodatek k této smlouvě" 

4) ČI. II. Předmět smlouvy, odst. 2 se ruší a nahrazuje sc novým, který zní: 
„Smluvní rozsah dopravy: 

a) pro období od 1. L 2004 do 11. 12. 2004 je dán pi^řlohou č.l smlouvy 
b) pro období od 12. 12. 2004 do 31. 12, 2004 se předpokládá stejný smluvm' rozsah 

dopravy jako do 11. 12. 2004 
c) na příslušný kalendářní rok bude stanoven dodatkem této smlouv}^ 
d) případné změny smluvního rozsahu dopravy budou řešeny formou dodatku ke 

smlouvě."' 

5) Čk ÍÍI. Doba plnění závazku se ruší a nahi-azuje novým, který zní: 
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
Doba plnění závazku veřejné služby v rozsahu dle čl. IL odst. 2 písmeno a) a b) smlouvy 
je stanovena od L 1.2004do31. 12. 2004. Pro každý následující kalendářní rok se doba 
plnění závazku veřejné služby stanovuje dodatkem smlouvy. 
Dřívější ukončení závazku je možné pouze: 
a) písemnou dohodou obou smluvních stran, 
b) vypovězením této smlouvy některou ze smluvních stran, 
c) zánikem oprávnění dopravce provozovat dopravu, která je předmětem této smlouvy." 

6) Čl. V. Platební podmínky, odst. 1 se ruší a nahrazuje nov}Tti, který zní: 
„Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráíy pro rok 2004 zpracovaný podle vyhlášky 
5, 50/1998 Sb.j o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě, předložený 
dopravcem je ve smyslu § I9b, odst. 2 zákona součástí smlouvy a je připojen jako její 
příloha č, 2. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro každý následující rok 
bude přílohou příslušného dodatku, Objednatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu 
vzniklou v příslušném kalendářním roce maximálně do výše předběžného odborného 
odhadu, s oiiledem na výši finančních prostředků maximálně do částky 36.890-000j"- Kč 
v roce 2004. V každém následujícím roce bude maximální částka stanovena dodatkem 
smlouvy. Pokud však dopravce prokáže v příslušném kalendářním roce ztrátu nižší, 
bude hrazena pouze do této výše. 
Předběžný odborný odliad prokazatelné ztráty na každý následující kalendářní rok 
předloží dopravce nejpozději do 14ti dnu od stanovení rozsahu základní dopravní 
obslužnosti území ki*aje Vysočina příslušným usnesením Zaslupite]st^'^a kraje Vysočina," 

7) Čl. V. Platební podmínky, odst, 6 se ruší a nahrazuje novým, který zní: 
„Skutečná výSe nákladů a tržeb a skutečně uplatiiovaná výše přiměřeného zisku (dále 
jen ztráta) i maximální možná výše upraveného přiměřeného zisku podle čl. V odst 8 -
11 smlouvy bude dopravcem prokazována objednateli podklady zpracovanými podle 
jelio účetních dokladů vždy za kalendářní měsíc, v němž byl závazek dopravce podle čl, 
íl odst. 1 smlouvy plněn, které předloží objednavateli do 25. dne následujícího měsíce, 
V případě, že dopravcem do 25. 11, příslušného kalendářního roku prokázaná ztráta 
bude nižší, než výše prokazatelné ztráty dle čl V odst. 1 smlouvy, objednatel uliradí 
dopravci do 10 pracovních dnů ode dne předložení zálohové faktury zálohu na měsíc 
listopad maximálně však do výše podle Čl. V odst, 1 smlouvy. V případě, že dopravcem 
do 15.12. příslušného kalendářního roku prokázaná ztráta bude nižší, než výše 
prokazatelné ztráty dle čl. V odst. 1 smlouvy, objednatel uhradí dopravci do 10 
praco\Tiích dnů ode dne předložení zálohové faktury zálohu na měsic prosinec 
příslušného kalend^ího roku maximálně však do vy^še podle čl. V odst. 1 smlouvy. 
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v^góřádá tyto zálohy vyúčtováním ztráty podle čh V odst, 6 smlouvy za 
ňějž byla záloha posk}4iiuta. Pokud prokázaná ztráta bude vyšší než 

^kntiíá záloha, uhradí objednatel dopravci tento rozdíl podle cl. V odst. \2 písm. a) 
, ^ Pokud prokázaná ztráta bude nižší než poskytnutá záloha, vrátí dopravce 

i ' , 1 éidnateli tento rozdíl do 10 kalendářních dnů od předložení tohoto \^čtování." 

-i V Platební podmínky, odst. 7 se raší a nahrazuje novým, který zní: 
' Souhrnná rekapitulace za příslušný kalendářní rok bude dopravcem předložena 
neipo z d é j i  d o  2 8 .  2 .  n á s l e d u j í c í h o  k a l e n d á ř n í h o  r o k u ,  a  t o  v  s o u l a d u  s  č l . V  o d s í .  8 - 1 1  
<imlouvy.'' 

Cl V Platební podmínky, odst. 13 sc ruší a nahrazuje novým, který zní: 
„Piipadné úpravy úhrady vyplývající z rekapitulace za příslušný kalendářní rok budou 
provedeny do 15.4. následujícího kalendářního roku. V případě, že uhrazená ztráta bude 
vyšší než skutečná ztráta doložená souhrnnou rekapitulaci, vrátí dopravce objednavateli 
zjištěný rozdíl. V případě, že uhrazená ztráta bude nižší než skutečná ztráta doložená 
souhrnnou rekapitulaci, bude rozdíl uíirazen objednatelem avšak maximálně do výše 
podle čl. V odst, 1 smlouv}^" 

Cl. II. 
Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ustanovení smlouvy c. 1/04 tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. 

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

3) Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem 
sn:!luviiích stran. 

4) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednavatel a dvě dopravce. 

V Jihlavě dne 30. 4, 2004 

František Dohnal 
hejtman krajé % 
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DODATEK c. 2 

k« smlouvě č. 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné liiilcové osobní dopravě, uzavřeaé podle ust, § 19 odsí. 3 zálfoiia 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dák jen smlouva) mezi smluvními 
stranami 

1. Vysočina 

kraj se sídlem Žižkova 57j 587 33 Jihlava 

Zastoupený: Františkem DoJmalem, hejtmanem kraje 

IČ; 708 90 749 

Bankovní spojení:Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 

Č.účtii: 4050005000/6800 

(dálejen objednatel) 

2. Dopravce, 

TRADO-BUS, s.r.o. 

Se sídlem Průmyslová čtvrť 154, 674 Ol Třebíč 

Jednající; íng. Zdeřikem Benešem, jednatelem společnosti 

TRADO-BL]S,s,r.o. je zapsaná v obchodním rejstriku vedeném Krajským soudem v Bmé, 

pod sp.zn.C/28252. 

IČ; 255 033 16, DIČ: CZ25503316, piátce DPH 

Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky,a.s. Třebíč,č.ú.: 197693650277/0100 

(dálejen dopravce) 

ČI. I. 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku VEÍI, odst. 2 smlouvy dohodly na tomto dodatku 
k výše uvedené smlouvě uzavřené dne 1.1.2004; 

1. Smluvní rozsah dopfavy stanovený v článku II, odst. 2, písm. a) smlouvyjako přííoha č.1 smlouvy 
se mění následovně: 

a) od 1.9.2004 se do řádku s číselným označením linky 
790380 Třebíč-Dulfovany zařazují spoje č. 13, 18 
790390 Třebíč-Rouchovany zařazuje spoj č. 6 
790550 Tasov-PySel-Náměšť n.Osl.-Velká Bíteš zařazuje spoj č, 21 
dle schválených zmčn jízdních řádů platných od 1. 9. 2004. 



2. Předběžný odborný odhad pi'okazatelne ztráty pro rok 2004 zpracovaný podle vyhlášky č. 50/1998 
Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 
předložený dopravcem je ve smyslu uBt. §l9b,odst. 3 zákona 11/1994 Sb., o sibiičm dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) součástí smlouvy aje připojen jako její příloha c. % 
a to dle článku V, odst. 1 smlouvy, se 

a) od 1.9.2004 zvyšuje v počtu ujetých kilometrů na této smluvní lince a spoji; 
790390 Třebíč-Rouchoveny spoj 4 
dle schválené změny jízdního řádu platné od 1.9. 2004, 

b) od 1. 9, 2004 snižuje v počtu ujetých kilometrů na teto smluvní lince a spoji; 
790550 Tasov-Pyšel-Námešťn.Osl.-VelkáBítešspoj č. 11 (prokazatelná ztráta 

vzniklá provozem spoje v rozsahu 2km v úseku Pucov-Jasenice-Pucov nebude 
objednatelem hrazena) 

dle schválené změny jízdního řádu platné od 1.9. 2004, 

3. Předběžný odborný odhad 

a) zvýšení prokazatelné ztráty na rok 2004 v důsledku zvýšení smluvního rozsahu dopravy dle 
článku 1, odst, 1, pism. a) a odst. 2 písm. a) tohoto dodatku, předložený v souladu se zněním 
článku V, odst, 2 smlouvy je připojen jako příloha č. 1 tohoto dodatku smlouvy, 

b) snížení prokazatelné ztráty na rok 2004 v důsledku snížení smluvního rozsahu dopravy dle 
článku I, odst. 2, písm. b) tohoto dodatku, předložený v souladu se zněním článku V, odst. 3 
smlouvy je připojen jako příloha č. 1 tohoto dodatku smlouvy. 

4. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2004 zpracovaný podle vyhlášky č. 50/1998 
Sb., o prokazatelné zíráte ve veřejné linkové osobní dopravě, předložený dopravcem je ve smyslu 
ust. §19b, odst 3 zákona součástí smlouvy a je připojen jako její příloha Č. 2, dle Článku V, odst. 1 
smlouvy, se upraviíje o částku předběžného odborného odhadu zvýšení a snížení prokazatelné 
ztráty dle článku i, odst. 3 tohoto dodatku. 

5. Věta třetí odst. 1, Článku V smlouvy Platební podmínky zní nově: 
„Objednavatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslusném kalendářním roce 
maximálně do vý^e zvýšeného předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty, s ohledem na 
výši fmančních prostředků maximálně do částky 36.895.300,---Kč v roce 2004" 

ČI II. 

Dobou plnění závazku veřejné služby v rozsahu podle článku 1. tohoto dodatku je doba 
od 1.9. 2004 do 31. i2, 2004. 

ČI. Hl. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1/04 tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č, 2 smlouvy nabývá účinností 1. 9. 2004 a platnosti dnem podpisu oprávněným 
zástupcem objednatele a statutárním orgánem dopravce, 
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smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s plařnosti origmáJu, z nichž dvě 
^ ^' 'í "řyjiotovem obdrží objednatel a dvě dopravce. 

\4 -fíedibou součásti tohoto dodatku smlouvy je: 
r.. i^Třffóha č i - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráíy dle cl. í, odst. 3 tohoto dodatku 

VH ne 
. v Jihlavě dne V Třebíči dne , 

TRADO-BUS, s.r.o. 

ji'.-

Iiíintišek Dobr 
y : : ; hejtman kraje 

-• • V.- . 
i: :• 

Zdeněk B^n^ng., jednatel společnosti 

^ Ai.-O - 3 U S 1 , f ů . .- f :  m y s )  <3 v i i  t  v  [ !  i  ^4 
' j ? 4  0 ;  í f í b í g  j >  
^ •' <• • c 7.; 5 ;: o -i : ;i 
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Příloha č. 1 dodatku č. 2 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty dle 
čl. I, odst. 3 tohoto dodatku byla anonymizována z důvodu ochrany obchodního tajemství. 



DODATEK c. 3 
ke smlouvě č, 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle § 19 odst. 3 zákona 
č. 111/1994 Sb,, o silniční dopravě, ve znéní pozdějších předpisů (dále jen smlouva) 

Smluvní sírany 

1. Vysočina 
kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
Zastoupený: Františkem Dohnalem, hejtmanem kraje 
1Č:708 90 749 
Bankovní spojení:Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Č.ůctu: 4050005000/6800 

(dále jen objednatel) 

2. Dopravce, 

TRADO^BUS, s.r.o. 

Se sídlem Průmyslová čtvrť 154,674 01 Třebíč 

Jednající: Ing. Zdeňkem Benešem, Jednatelem společnosti 

TRADO-BUS,s.r.o, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

pod sp.zn.C/2S252. 

IČ: 255 033 16, DÍČ: CZ25503316, plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky,a.s. Třebíč,č.ú.: 197693650277/0100 
(dále jen dopravce) 

w a. í. 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku Vllí, odst. 2 smlouvy č. 1/04 o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové osobní dopravě (dále jen smlouva) dohodly na tomto dodatku k výše 
uvedené smlouvě: 

Vyhláškou č. 365/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon 
o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od 1. 7. 2004 ke změně slevy j ízdného 
v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy poskytované těžce zdravotně postiženým 
občanům (průkaz ZTP a průkaz ZTP/P). 

V důsledku výše uvedené změny se příloha č. 3 smlouvy - Tarif, přiložená dle článku VI, odst 1 
smlouv>^ ruší a v souladu s ustanovením článku VI, odiSt. 2 smlouvy se nahrazuje novým tarifem 
platným od L 7. 2004^ který je přílohou č, 1 tohoto dodatku s označením ,,Tarif'. 



Cl. II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy č, 3 /04 tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. 

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

3. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem 
smluvních stran. 

4. Dodatek č. 3 smlouvy je \7h0t0ven ve ctyrecfi stejnopisech splatností originálu, z nichž dve 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je: 

Příloha 5. 1 - Tarif 

V Jihlavě dne 1. 7.2004 

TRADO-BUS, s,r.o. 

^ = r b. -1 J 

František Dohnal 
hejtman Icraje 

Zdenělí BĚneš íng., jednatel společnosti 

2 



Č.1 dodatku č.3 smlouvy Č.1Í04, 
: JaUO-BUS, s.r.t>., J řcbiS 

j[fkr\Í na pravidelnýcii autobiisových Mnkáeli 

Platí Qd 1,7.2004 

Str,1/3. 

Předpiaíiií jkdettka níi 10 jfed 

1^ Tarifní Plné Zvlá-ítní jízdné Tarifní Pro dtli 
vzdálenost (obyčejné) vzdálenost ve věku 

iízdné 1 2 6 až 15 let 
km Kí KC KC km KC 

1 - 4 7,00 3,50 1,50 1" 4 35,00 
5- 7 lO.fK) 5,00 2,50 S 7 50,00 
S- 10 13,00 í,50 3,00 8- Ifl 65,00 
n- 13 16,00 8,{H) 4,00 tí 13 »0,00 
H- 17 19,00 9,50 4,50 14 57 95,00 
ÍS.. 2fl 22,00 11,00 5,50 18- 20 110,00 
21 - 15 25,00 12,50 6,00 21- 25 125,00 
36. 30 28,00 14,00 7,00 26- 30 140,00 
31 - 35 32.00 16,00 8,00 31 • 35 160,00 
36- 4U 36,00 18,00 9,00 3Ú- 40 180,00 
41 - 45 40,00 2I>,0Q 10,(10 41 . 45 200,00 
46- SO 44,00 22,00 11,00 46 • 50 220,00 
St - 55 48,00 24,Cl» 12,00 51 . 55 240,00 
Stí- fiO 52,00 20,00 I3,Q0 56- ŮO 26O,0fl 
tíl - 70 56,00 28,00 14,00 61 - 70 280,00 
71 - «0 61,00 30,50 15,l>0 
81 • 50 66,00 33,00 16.50 Dovozné za zavazadla 
91 - líHJ 72,00 56.00 1S,(KI ianíiil 

101 - 110 7«,00 3í>,fl0 19,50 vzdálenost Dovozné 
lil -120 85.00 42,50 21,00 km Kí 
121 - Í30 92,00 46,00 23,IH( 1 -50 5,00 
131 -140 100,00 50,00 25,00 SI více 8,00 
141 • 150 108,00 54,00 27,00 ZavazadlaJejichžhmocnosipřesahuje 50 kg, se rtepfepravují 
\ S Í  • 160 116.00 5S.0Ú 29,00 
161 • 170 124,00 62,00 31,00 Č1.3. Zavazadla, za která se nenlaii dovo7né (Výměr MF č,01/2004) 
171-180 132,00 66.00 33,00 1. Bezplatně se přepravují: 
isi •  m  140.00 70,00 35,00 a) zavazadla, která mají rozměry menSÍ neř20x30x50 cm, nebo zavazadl 
191-201) 148.00 74,00 37,00 tvani válce, jehož délka nepřesahuje 130 cm aprůmir lOcm, nebotvari 
201-210 IS6.00 78,00 39,00 desky, jejiž rozměr nepře.sahujc 80x100 cm nebo jcjiehřbmowos 
211-220 364.00 82 .(M) 41,00 nepřesahuj 2 25 kg. 
221 -241) 1«».Q0 90,00 45,00 Ls) ruční zavazadla (R7) podle zviásmílio práviiiho předpisu (§20 whláSk^ 

a dále MDS 175/2000 -Sb.; RZ jsou snadno přenosné věci, které ;;eslujíd mí 
l;<iždví-h20km 10,00 8,0Ú 4,00 u .sebf, a lze je pfíp. umísiii pod sedadlent nebo nad sedadlem ccstujicih 

Zajíšťováril bezpečné nianipiilace s tímto zavazadlem a dohled na nC 
Ccnaiflistcnkv 12.00 přísluší cesmjicimu.). 

7,vlááEni Jízdné I - pro jednotlivé jízdy dSli od 6 do 15kl, 
rodiče k návštěvě zdrav.posi.iž.dálí v ústavecli, pes 

Zvlá?tiii ji?.dnš 2 - pro zdrav, postižené občany, drtitelp 
piůksiz-LiZTPaZTP/P 

Nárok na slevn inu^í být prokázán příslušným platným prukíizem. 

t) dStské kočárky pro dCti, které jsuu držiteli pnikazii ZTP aZTP/P 

a vC/iky pro invaltdy, držitele priikazu Z I P a Z IF/P, 
taSky na kolečkách, které s sebou berou clo vo?:idla držitelé pnikazů 
Z IP fl Z I P/P. 

( Výpis z v\^mčni MF C.OI/2004) Bezplatně se přepravují 
či l. ndsU 
a) děti do 6 let, s výjimkou případů uvedenýcii v či. S.odst. l,pism.a)a?. c) 

b) predítavitulé slč^tní moci a nžkLstát.oraáníi a soudci, o nichž tak siannví zvláštní předpis. 

c) důcliodyi - držitelé pnikazů vydaných Ustřednini výborem Ceakého svazu bojovníků za svobodu. 
Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a při služebních cestách 

d) důchodci - dr?.itclč prtlka7U Konfederace polilíekych vězííů České republiky. Sdruženi bývalých politických vg7Sii 
České republiky a Ústfcdní rady Svazu P'l^P-VTNlP. 
Nárok nabc/plalttou přepravu Ticv?.niká při jízdách do a ve /amestiiáni a při služebních cestácli 

e) průvodce dižitele průkazu Z'1'P/P nebo vodicí pes 

Osoby uveJbné v bodech b), c) a d) prokazuji tlárok na bezplatnou přepravy přisluSných piainýin průkazem 
Průkazy osob uvedených v boilcijh c) ad) musi hýl ncjpoxdeji do 31,března opatřeny kotrolni ^riámkou pro břřný rol; 

Či. 8. Přeprava dětí 

1. Deti do dovr&ení 6.roku se přepravuji bezplainěl oprávnění khezplatnó přgpravfe ditíte v?ak zuniká 
a)jde-li o druhé a další dité v doprovodu jednoho a téhož cestujíciho, 
b) bylo-li ditěti naíádosijc doprová7;cjicíbo cestujif7iho >,aii51éno íJopiavcem aamoitatné mLsto k sezeni. 
c) zaujúná-li díJí s ceitujicini je duprovázejicím ve vozidle, jehož všechna místa k sc?;cni jsou plnS obsa7.cna, dvč místa k sezení. 
Díle v kciiíárku se přepravuje vždy bezplatnc. 

2. Dčti od 6 iet az dn dovrlení 15.roku (tj. do dne, kterýpřcdchá/i dm lí-natuzeniu), jakož i děti mladší 6 let, které podle odsti uemaji náro' 
na bezplatnou pi^pravu se přq>ravnji 7a 50% plricho obyíejnéhó jízdného, upiatněnélio dopravcem. Uěti ve věku od 10 do 15 let piokazuj 
svůj věk (nárok na slevu) na vyžádáni doprnvcc-průkazem, kteiý vj-stavi dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem ui-rtávají. 
"Vekditěto jc možno prokázat i platným tjestovnitp p^sem. 

Vyhlážka Ministerstva dopraw a srxiifi č. 175/20QQ Sb, o ni^nravnim řádu pro věfeinoti drážní a silniční osobni dopravu 
5" 10 Přeprava dítí 
1)Děti do šsslí let Izepfeprawva!jen s doprovodem osoby slíirši lOiet. 
2) Cestuj ici s dítětem, které je podle tarifii přepravováno bezplatně, mohou spotcčne zaujmout jen jedno místo k sezení, 

nejsou-li ostatní místa volná. 
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i^ita Č.1 dodatku č.3 smlouvy č.1/04. 
^pO-BUS, s.j'.n., Třebíč 

Tarif pravidelné autobusové línky 
Třebíč-Brtnice-Jilslava 

^ M o d l  7 . 2 0 0 4  

Sír.2/3. 

• Tarífiií 
ťzdiilejiost 

km 
1 -

5" 
fi
ll -
Í 4 -
I S -
íl -
2 6 -

31 -
:«6-

41 • 
46-
51 -
56 " 
61 -

4 
7 

10 

13 
17 
20 

25 
JO 
35 
4(1 
45 
SO 
55 
ČO 
•70 

Plné 
(obyčejpc) 

jízdné 
Kč 

5,00 
8,00 
l i ^ U O  
13,00 
I5v00 
l<),00 
23,00 
27,00 
50,00 
34.00 
37,00 
40,00 
44,00 
4$,0[J 
52.00 

Zvláštní jízdné 

KC 
?,50 
4,00 
5,50 
6,50 
7,sn 
9,50 

11.50 
13.50 
15,00 
17,00 
18,50 
20.00 
22,00 
24,00 
26.00 

Kč 
1,00 

3.00 
2.S9 
3,00 
3,50 
4,50 
5.50 
6.50 
7,50 
8,50 
9.00 
Í0,0£l 
11,00 
12,00 
13,00 

Předplatní 
na íííjizd 
6- 15 let 

Ke 
25,00 
40,00 
55,00 
65.00 
75.00 
95.00 
! 15.00 
l3S,flO 
150,00 
170,00 
S8S.00 
200.00 
220,00 
240,00 
2é0,0G 

Dovozné 2a zavazádtň 
Taritiií 

vzdálenost Davozjié 
km Kč 

1 - Stl 
51 a vÉce 

5,00 
8,00 

Xavazadlajejichž limotiiost přásahuje 50 kg, se nepřepravují. 

Cl,3, Zava7ad[a. za která se neplatí dovozné. 
1. Bezplatné sepfepravují: (Výměr MF č 01/2004) 
a) zavazadla, která mají rozměry nicnší rcž 20x30x50 cm, 

nebo zavazadla tvaru váí w, jehož délka nepřesatiuje 
150 era a průnižr 10 cm. nebo tvaru desky, Jejíž rozměr 
nepřesahuje SOx 100 cm nebo jejichž hmotnosi 
nepřesahuje 25 kg. 

b) rugní zavazadlo ÍR2) podie žvlážtního pvávmlio předpisu 
(§20 vyhJ.MDS 175/2000 Sb.; RZ jsou snadno přenosné 
věci, které cestující má u sebe a lze je příp,umístit pod 
sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího. Zajišťování 
bezpečné manipulace s tímLo zavazadletii a dohled na ne 

pfísluSi ctístujícímu,), 

o) dětské kočárky pro déti. kieré jsrm držiteli pi-ůkazú ZTP 

a ZTP/P a vo7íky pro invalidy, držitele! průkazů 

ZTP a ZTP/1'. 

d) tašky na Icolcíkách, které s sebou berou do vozidla 

držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, 

ZvJáštDÍ jí7dné 1 - projednotlivčJjVdy detí odťí dt) 15 fct, 

rodicc k návstévč zdrav.postiž.dčtí umíst. v ůstavecli, 

Zvláltníjizdné2 • pro zdrav, postižené občany, drřitele 

pi-ůkazů ZTP a Z'I P-P 

Nárok n.\ slevu musf být piokářAti příslušným platným průksizcm. 

Bezplatně se přepravují 
Výpis z výměru MF 5.01/2004 

Čl.l.odsl,3. 

aj děti do 6 let, s výjimkou přlptidii uvedených v čl. K.odst. l,písni,a)až c) 
b) představitelé státní mod a někLstát.orgánů a soudci, o nÍLhž tak stanoví zvláštní předpis, 
c) důchodci - držitelé prňkazů vydaných lJ,středním \ýborem Českého nva^u hojovníků xa svobodu. 

Nárok iia hc/platnou pfcpravu nevzniká při jízdách do azc zaražstniíní a při služebních ccstácli. 
d) důchodci - držitelé priikazu Konfederace politických včztiň České republiky. Sdružení býv.polít,vězňů ČR 

a iDsifediii rady Svas-u PTP-VTNP. 
Nárok na bc7platnou přepravu nevzniká při jízdách do a zatnčslnání a pří služebních ccstách. 

e) průvodce dríitclc průkazu ZTP-P nebo vodící pes 

Osoby uvedeno v bodech b), c) a d) prokazují nárok na bezplatnou přepravu pfíslusnýcb platným průkazem. 
Průkazy osob uvedených v hodech c) ad) musí být nejpozději do 31.března opatřeny kontrolní známkou pro běžný rok, 

ČI, 8. Přeprava dotí 
L něti do dovršení 6.roku sc přepravují bezplatné; oprňvnění k bezplatné přepravě dítěte však ;^aniká 

a) jde-li ii diiihc a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího 

b) bylo-lí dítěti na žádost jc doprovázejícího cebtujícího zajištěno dopTavcern samostatné místo k sezeni 
c) zaujíiná-li dítá s ccstujíciin je doprovázejícím ve vozidle, jehož vSechiia místy k s«zoni jsou plné obsazena, dvě místa j; seleni. 
Díle v k<íčárku se přepravuje vždy bezplatně, 

2. Děti od 6 let až do dovršeni 15.roku (tj. do dne. který přcdcházi dni I5.narozenin), jakož í děti mladSí 6 let, které podle odsl.! nemají nárok 
na bezplatnou pfcpravn sc přcpravnji za 50% plného obyčejného jízdného, uplatněného dopravcem. Děti ve víku od 10 do 15 let prokazují 
svůj věk (nárok na síevn) na vyžádání dopravce průkazem^ kíeiý vystaví dopravťc. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. 
Věk dítěte jc možno prokázat i platným cestovním pa."=:cm. 

Vyhláška Ministerstva dopravy a snoiu č, 175/2000 Sb.. o ofeuravnim řádu pro vefeinou drážní a sílníční osobní dopravu. 
SlO Přeprava dětí 
1)D2ti doSesíiler lze přepravoval jen s doprovodem osoby staj-gí 10 fe!, 

2) Cestující s dítětem, které je podle tarifii přepravováno bezi)1atns, mohou společné zaujmout jen jedno místo k sezení, 
nej-sou-li osiatnl místa volná. 

TŠ.ADy-^3.0iv..: 
S  r ů J K i  y -  i  
Ď V 4  0 - 1  
o s C ;  c ů s , s y i : -
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dodatku č.3 smlouvy č.i/04. 
51JS, s.r.o., Třebič 

Tarif pravidelné autobusové linky 
J0400 Třebsč-Rouchovany-Bislíiipice-Pulkov 

vStr,3/3. 

~ Tarifni 
vzdálenost 

Plné 
(cibyčejné) 

jízdné 

Zvláštní jízdné Předplatní 
na 10 jízd 
6-13 let 

~ Tarifni 
vzdálenost 

Plné 
(cibyčejné) 

jízdné 1 2 

Předplatní 
na 10 jízd 
6-13 let 

km K£ Ke Kí Kč 
1 -  4  7,00 3,50 1,50 35.(J0 
S- 7 10,00 5,00 2,50 S0,Ol) 
a- 10 13,00 ti,50 3,no 65,00 

11 - 13 16,00 á,00 4,00 80,00 
14- 17 19,00 ^",50 4,S(J 95,00 
n -  20 22,00 li.OO 5.S0 110,00 
21- 25 23,00 11,50 5,50 115,00 
26- 30 28,on 14,00 7,1)0 140,00 
31 - 35 32,00 16,00 ».Otí lfi0,00 
36- 40 36.00 1K,00 9,00 180,00 
41 - 45 40.00 20,00 10,00 2HÚ,O0 

Dovozné za zavazadla 
Tarítuí 

vzdálen fif?t Povolné 
km KC 

i-50 
5t a vícc 

5,00 
S.OO 

Zaviizadlajejíchž hmotnostpfesaliuje 50 kg, senepřepravují, 

ČI.3. Zavazadla, za klerá se nepláli Jovo^né. 

ZvláSini jízdné 1 - pro jcdnollivó jízdy dStí od 6 do 15 let, 

Todiíe b íii'ivštév$ zdrav.posiiž.dětí uraísténýeh 

v úsiavech, pes 

ZvíáStnijízdtiéS- pro zdrav, postižené oUany. držitele 

prtkazfí ZIP a ZTP-P 
Nárok na slevu musí být prokázán pfislušným plíitnýra průkazem. 

1. Dc7platně se přepravují; (Výměr MF c.01/2004) 
a) Tiavazadla^ která mají roiměrj' menší než 20x30x50 cm, 

nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 
150 cm a prňměr 10 cm, nebo tvam desky, jejíž rozměr 
nepřesahuje 80x100 cn\ nebo jej ichž hmotnost 
nepřesahuje 25 kg. 

b) ruční ii^viuadlo (KZ) podle zvláštního právního předpisu 
(^20 vyhl.MDS 175/2000 Sb.; RZ jsou snadno přenosné 

věci, kterc cestující má u sebe a lze je pfip.umístil pod 

sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího, Zajišťování 

bezpečné niaiiipulace s Liiiito zavazadlem a dohled na ně 

přísluší ceřitujícíRiu.). 
c) dětské kočárky pro dSti, které jsou dižiíeli průkazů ZTP 

a ZTP/P a vozíky pro invalidy, držitele průkazů 

ZTP a ZTP/P. 
d) laSky na kolečkách, které s Séboil berou do V07Ídla 

držitelé průknzů ZTP a ZTP/P-

Bezplatně se přepravují 
Výpiszvýmčm MF £.03/2004 

Čl,l^odsl.3_. 
a) děři do 6 lei, s výjimkou připadíi uvedcných v íú. 8,odstJ,písm.ň)až c) 

b) prcdstevitcié státní nioci a něktstátorgáFíů a soudci, o nichž lak stanoví zvláštní předpis, 

c) důchodci - držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu. 

Nárok na bezplatnou pfcprřivu nevzniká při jízdách do a7c 7,ůméstnání a při sluřchnicii cestách. 

d) důchodci - di-žJtclé průkazu Konfederace politických vězňů České republiky, Sdružení býv. polil, vězňů ČR 

a IJstřcdní rady Svaziu PTP-VTNP. 

Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a zc zaraéstnání a při služchuíeh cestách, 

e) priivodce držitele pnikazu ZTP-P nebo vodicí pes 

Osoby uvedené v bodech b), c) a d) prokazují nárok na be^plamou přepravu příslušných platným průkazem. 
Průkazy osob nvcdených v bodech c) ad}musí hýt nejpo7d£ji do 31 .března opatfftnyknntrolni známkou pro hčžnýrok. 

Cl. 8. Přepravil dětí 

1. Děli tio dovršení ó.roku se přepravuji bezplatně; oprávněni k bezplatné pfepravč dítěte však zaniká 

a) jde-li Ď druhé a díilší dílě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, 

b) bylo-li ditéti na žádost jc dopťiivá^ejicího cestujícího zajiStSno dopravcatn samostatíJó. místo k sezeni, 

c) zaujimá-li dítč s cestujícím je dopmvázejicíni ve vozidle, jehož vSpchna nííhta k sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezení. 

Ditů v kočárku se přepravuje vždy bez-platně, 

2. Děti od ř) Icí až do dowiSení 15.roku (tj. do dne. klerý předchází dni IS.narozftnin) Jakož i děti mladší <> let, které podle odsl.l iieinají nárok 

na bezplatnou přepravu se přepravují za 50% plného obyčejného jízdného, uplalněného dopravcem. Děti ve vékt od 10 do 15 let prokazuji 

svůj včk (nárok na slevu) nu vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravpc Príikazy sc rnc7Í dopravci navzájem uznňvtiji. 

Vék dílSle je možno prokázat i platným cestovním pasem. 

VvhláskaMinislergivadonravv a scuiú č, 175/2000 Sh. o přepravním fádu pru věfeinou drážní a_ silniční osobní dopravu 

§10 Přeprava dělí 

1) Děti do šesti let lze prepríivovat jen s doprovodem osoby starSi 10 let. 

2) Cestující s ditěiem. kleré je podle taiifu přepravováno bezplatná, mni lou společně zaujmout jen jedno místo k sezeni, 

noisou-li ostatní místa volná. 

J ' - t  i ' :  !ŽJ y.s.ifcivV' ; Vf i:r5-'í;,sp. 

•li Z' 



DODATEK č. 4 
ke smlouvě c. 1/04 

c závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle § 19 odst, 3 zákona 
6.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva) 

Smluvní sírany 

1, Vysočina 
kraj se sídlem Žižkova 57, 5S7 33 Jihlava 
Zastoupený; Františkem Dohnalem, hejtmanem kraje 
IČ; 708 90 749 
Bankovní spojení:VoIksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Č.účtu: 4050005000/6g00 
(dále jen objednatel) 

2.  Dopravce, 

TRADO-BUS, 3.r.o. 

Se sídlem Průmyslová Čtvrť 154, 674 01 Třebíč 

Jednající"; Ing. Zdeňkem Benešem, Jednatelem společnosti 

TRADO-BUS,s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

pod sp.zn.C/2S252. 

IČ: 255 033 16, DIČ: CZ25503316, plátce DPH 
Bankovní spojení; "účet zřízen u pobočky Komer&ní banky, a.s. Třebíč,č.ů,: 197693650277/0100 

(dále jen dopravce) 

Č I  L  

Smluvní sti-any se v souladu s ustanovením článku Vílí, odst. 2 smlouvy č. 1/04 o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové osobní dopravě (dále jen smlouva) dohodly na tomto dodatku k výše 
uvedené smlouvě: 

Na základě ustanovení ČI. 11 odst. 10 a odst, 3 6 výměru MF č, 02/2004, kterým se mění seznam zboží 
s regulovanými cenami vydaný výměrem MF o. 01/2004 (Cenový věstník částka 6/2004), se zavádí 
s účinností od L září 2004 zvláštní jízdné pro žálcy a studenty skol (žákovské jízdné). 

V důsledku výše uvedené změny se příloha č. 3 smlouvy - Tarif, nahrazená přílohou č. 1 - Tarify 
dodatku č.3, ke smlouvě č.1/04, ruší a v souladu s ustanovením článku VI, odst. 2 smlouvy se 
nahrazuje novým tarifem platným od í, 9. 2004, kteiý je přílohou č. 1 tohoto dodatku s označením 
„Tarif. 

ČI. IL 

1. Ostatní ustanovení smlouvy č, 1/04 tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. 

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



3. Dodatek c. 4 stnlouvy aabývá platnosti a účiíiuostí dnem podpisu oprávněným zástupcem 
smluvních stran. 

4. Dodatek Č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je: 

Příloha č. 1 " Tarif 

V Jihlavě dne 1, 9. 2004 

Objednatel : Dopravce ; 

TRADO-BUS, s.r.o 

František D 
hejtman kraje 

Beneš 
jedííatel 

2 



pfHoha £.1 dodatku $.4 smlouvy č.1/04. 
7'RADO-BUS. s.r.o., Třebíč 

Tarif na pravidelných autobusových linkách 
Platí od 1.9.2G04 

Str,1/3. 

Zv]áátnijízdné 1 - pro jecJnotlivéjízdy détí od 6 dů 15 lot, 
rodiCe k návštěvě zdrav-posiiž-dětí v úsOvech^ pes 

ZvláSlní jízdn(l2 - pro zdrav, postižené obCauy, držitele 
průkazů 7-TP aZTP/P 

Prfikay-v "Lik". "smdcnť' vv&tavl 

Tarifní Plné Zvláštní itzdné žákovské ji;;dné r 10 jízd 
vzdálenost (obyčejné) Zék Studen! 1 žáci 6-15 let 

jízdné 1 2 (max.37.5%pi.) {max.75%pl.) 
9 
9 do školy 

km K.C KC Kt RC KC Kč 
1- 4 7.00 3,50 1,50 2,50 5,00 i 35,00 
5- 7 10,00 5,00 2,50 3,50 7,50 35,00 
8- ID 13,0fl 6,50 3,(M) 4,S0 9,50 

F 45,00 
11- 13 16,00 8,00 4,00 6,00 12,00 60,00 
14- 17 l^OO 9,50 4,50 7,00 14,00 7fi,00 
18. 20 22,00 11,00 5,50 9,00 16,00 80,00 
2í - 25 25,00 12,SO 6,00 9,00 ia,0€ 90,00 
26- 30 28,00 14,00 7,00 10,00 21,OO 100,00 
31- 35 32.00 l<j,oa 8,00 12,00 34.00 120,00 
36- 40 36,00 18,00 9,00 13,00 27,00 130,00 
41- 4íi 40,00 20.00 10,00 15,00 30,00 150,00 
46. 50 44,00 22,00 11,00 16,00 33,00 160,00 
51 ^ 5S 48,00 24,00 12.00 18,00 36,00 180,00 
5S- 60 52,00 26,00 13.00 J9,00 39,00 190,00 
61- 70 56,00 28,00 14,00 21,00 42,00 210,00 
71 - 80 61.00 36,50 1S,00 22,00 45,00 
SI - 90 66,00 33,00 16,50 24,00 49,00 
91-lrtO 72,00 36,00 is,on 27,00 54,00 

101-110 78,00 39,00 1^,50 29,00 SS,QO 
ni-i20 S5.00 42,50 21,00 31,00 63,00 
121 -130 92.00 46,00 23,00 34,(JO 69,00 
131-140 100,00 50,00 25,00 37,00 75,00 
141 • 150 108,00 ?<I,(I0 27,00 40,0fl 81,011 
151 • IfiO 116.00 5R,0Q 2!d,00 43,00 í(7,0G 
lfiJ-170 124,00 62,00 31,00 46,00 03,00 
171 -180 132,00 ^,60 33,00 49,00 99,00 
lSl-190 140,00 70,00 35,00 52,(H1 105,00 
191-200 34S,O0 74,00 37,00 SS,Oft 111,00 
201 -210 lá6,00 78,00 39,00 5S.0Ú 117,00 
21l-22fJ 164,00 82,00 41,00 61,00 123,00 
221-240 180,00 90,00 4!;,00 67,00 135,00 

adáie 
knždvuli 20kiD 16,00 8,00 4,00 6,00 12,Oft 

Cena mlsKnk\' 12,00 

lábovskí jízdné pro žáky Skol v ČR pro cestúvni lisijk 
"bydlišti-Škola", viz průkaz 

"Sák" - pra žáky ve ví;ku do 15 iet 
"studení" pro žáky ve věku od 15 let do 26 Jel 

Nárok na slevu musí být prokázán příslušným platným průkazem. 

Bezplatně se přepravují (výpis ?. výměru MF £.01/2004) 
Č1.1.odst.3. 
a) dfiti do 6 let, s vyjínikcu případů avcdoných v ůl, 8,odst.l, 

pism. a)až c) 
b) představitelé slétni moci a nSktslALorgáníi a .soudci, 

o nichž cak stanoví zvláSlní předpis, 
c) dftchodci - držitelé průkazů vydaných Osďcdním výborem 

Ce-ského sva7u bojovníků js. svobodu. 
d) důciiodci - držitolá průkazu Konfederace politických v^zňů ČR, 

Sdruženi bývalých polilických vězňů ČR 
a rady Svazu PTP-VTH?. 

TJ asob v bodech c) a d) nárok na bezplainou přeptavn nevzniká 
při jízdách do a zezam&stnani apři služebních cestách, 

c) piůvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodici pes 
Osoby uvedené v bodecti b), c) a d) prokazují nárok na bezplatnou 
přepravu příslušných píatným průkazem. 
Průkazy osob uv^ených v bodech c) a d) niusi být nejpozději 
do 31.března opatfeny koírolni známkou pro běžný rok. 

Dovozné za zavazadla 
larnm 

vzdálenost Dovozné 
km Kt 

1-50 5,00 
SI a více S,CO 

Zavazadla^ jejichž hmotnost přesahuje 50 kg,senepřepravují. 
ČI.3. Zavazadla, za která senenlatf dovozné. (Výmír MF č,01/2004) 
1. BezplamĎ se přepravují: 

zavíuadLa, která mají rozmSry menSí řež 20x30x50 nebe zavazadla 
tvaru válc^Jehož délka nepřesahuje 150 cm aprůmer lOcm.nebo tvaru 
dcskyjejíž rozměr nepřesahuje 80x100 cm nebo jejichž hmotnost 
neptosahujířlS kg. 

b) ruční zavazadla (RZ) podle zvléšíního právního předpisu {§20 vyhJá-íky 
MDS 175/2000 Sb,; RZ jsou snadno přenosné věci, které cestující raá 
u sebe alzeje přip. umístit pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího 
Zajišťování bezpeSné manipulace s tímto 7avíizadlenT a dohled na ně 
píislaSf cestujícímu.). 

c) d&tskc koSAtk^í pro dCti, které jsou držiteli průkazfi 2TP aZTP/P 
a vozíky pro invalidy, držitele průkazů 2TP a ZTP/P. 

d) tašky na koleC-kácb. které s sebou heťoii do voíiidla držitelé průkazů 
ZTPaZTP/P. ČI- S. Přeprava dětí 

1. Děti do dovrStíní fi.roku scpřepravtijí bezplatně; oprávnfiná k bezplatné přepravě dítěte vSak zaniká 
a) jde-li o druhé a dalSí dítě v doprovodu jednoho a téíiož costujícíbo, 
b)bylo-ii dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajiStčno dopravcem samostatné místo k sezení, 
c) zaujJmá-Ii dítĎ s cestujícím je doprovázejícím ve vozidle, jehož vScehna místa k sazení jioii plně obsazena, dvi5 mf&ta k 5C5zení. 
Ditě v koíárku se přepravuje vždy bezplatní. 

2. Děti od 6 let až do dovršení 15,rotu {tj. do dne, kteiy předchází dni 15.iiaro7enin). jakož i dfiti mladší 6 let, které podle odst.l nemají nárok 
na bezplatnou píepravu se přepravují za 50% plného obyěojnélio jízdného, uplatněného dopravccm. DSti ve vĚku od TO do 15 let prokazují 
svůj vůk (nárok na slevg) na vyžádání dopravce průkazeni, ktcr^' vystaví dopravce. Průkazy se mcžt dopravci navzájem uznávají. 
Věk dítěte je možno prokáTat i platným WiStovníin pasem. 

Vvhlážka JvIinístcrsTva donraw a spojů č-175/2000 Sb. o přepravním řádu pro věřeinou drážní a silničfif osobní dopravu 
glOPi^pravadětí 
1) Děti do Šesti let lze přepravovat jen s doprovodem osoby starší JC iet. 
2) Cestující 8 ditfetem, které je podle taiiíu (rfepravováno bezplatné, mobou spoleíně zaujmoul. jen jedno místo k sez^iríí, 

nejsou-li ostatní místa volná, 



vf dodatku č.< 
^'S,'s.r.o.;. Třebíč 

J23tí Irebíč 

1.9.2004 

Plné 
(obyčejné) 

jízdné 

Str.2/3-

i, V 
'í vzdáietiost 

Zvláštní Jízdné Žákovské j í zdné 
?ák 

ímax.37,5%pl-) 
átudent 

{max.76%pl. 

2,SQ 
4,00 
5,50 
6,?0 
7,SO 
9.50 
I1,SI) 
13.50 
15.00 
17,00 
18,50 
20,00 
22,00 
24,00 
26,00 

g. 10 

tS- 20 
23,00 
27,00 26- 30 

36- 40 
41™ 45 
16. 50 
51- 55 

48,00 56- 60 
€ 1 -  70 13,00 

I,50 
3,00 
4,00 
4,50 
5,50 
7,00 
8,50 

10,00 
II,00 
12.00 
13.00 
15,00 
íi$,OC 
l«,Otl 
19.00 

3,50 
Č.O0 
S.OO 
9,00 
11,00 
14,00 
17,00 
20,00 
22,00 
25,00 
27,00 
30,00 
33,00 
36,00 
39,00 

10 jízd 
žáci 6-lS let 

do Skflly 
Kč 

15,00 
JO.OO 
40,00 
45;oo 
55,00 
70,00 
S5,00 
100,00 
110,00 
120,00 
130,00 
150,00 
IČO,00 
180,00 
190.00 

ŽvíáStní jízdné 1 - pro jednotlivé jízdy dětí od 6 do 15 let, 

rodiče k návStžvé zdrav.postiž.déií v ústavech, pes 

Zvláštní jízdná 2 - pro zdrav, postižené ob£ai\y, držitele 

průkazů ZTP a ZTP/P 

Žákovské jíasdité pro žáky skol v ČR pro ce.stovní úsek 

^'bydliště - šknla^', vix průkaz 
"íák" - pro žáky ve vÉku do 15 let 

"student" - pro žáky vc vSku od 15 tet do 26 let 

Průkazy "ižált", "Madcnt" wslaví aiitobusúvč nádraží v f řehici. Mar.Budžíňvicích a IVámcšti n.OsI. 

Nárok na slevu mus< být prokázán příslušným platným průkazem. 

Dovozné za zavazadla 

Bezplatně se přepravují (Výpis z výměm MF ř.0i/2004) 

Či.i. odst:í. 

a) děti do 6 let, s výjimkou případů uvedených v Čl, fijOdst.I, 
písm. a)az c) 

b) předsíavitelé státní moci a nákt.stát.orgáiiů a soudci, 

o nichž tak stanoví zvláStní předpis. 

c) důchodci - držitelé průkazÍ! vydaných Ústředním výborem 

<Sc^ského svazu bojovníků za svobodu, 

d) důchodci" držileié pn^kazu Konfederaci politických vězňů 

Sdružení bývalých politických včzflů ČR 

a Ústřední rady Sva?u PTP-VTNP. 

U osob v bodech c) a d) nárok na bezplatnou přepravu nevzniká 

při jízdách do u 7C 7amĚstnání apři služebních cestách, 

e) průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodicí pes 

Osoby uvedené v hndech b), c) a d) prokazují nárok na bezplatnou 

přepravu příslušných plaíným průkazem, 

řríikazy osob uvedených v bodech c) a d) musí být nejpozději 

do 3I.bfC7tia opatřeny kotrolní známkou pro bSžný rok, 

Tarifní 

vzdáleno.st Dovozné 

km Kí 
1-50 

51 a vEcc 

5,00 

S,00 

Zavazadla, jejichž hmotnost přesahuje 50 kg, so nopfepraviyí. 

Č].3. 7ava2adla. za která ae nenlatí dovozné. (Výměr Mf S.01/2004) 

1. BeTpiatně se přepravují; 

a) 'zavazadla, která mají rozmSry menší než 20x30x50 cm, nebo zavazadla 

tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru 

desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80x100 cm nebo jejichž hmotnost 

nepřesahuje 25 kg. 

b) ruční zavazadla (R2) podle zvláštního právního předpisu (§20 vyhlášky 

MDS 175/2000 Sh,; R2 jsou snadno přenosné vfici, které cestující má 

u sebe a lze je pHp. umístit pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího 

Zajišťováni bezpečné manipulace s límto zavazadlem a dohled na ně 

přísluSl cestujícímu.). 

c) dětské kočárky pro dčti, které jsou držiteli pi"ůlcazů ZTP a ZTP/P 

a vozíky pro invalídyp držitele průkaiiů ZTP a ZTP/P. 

d) taSky na kolejkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů 

ZTP a ZTP/P, ČI. 8. Přeí^rava dětí 

1. Děti do dovršeni ó.roku se přepravuji bezplatně; oprávnění k bezplatné přepravě dstétc vSak zaniká 

a)jde=lí o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, 

b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícíiio cestujícího zajištčno dopravcem samostatné místo k seleni. 

c) zaujímá-H dítě s cestujícím je dopiyvázejícím ve vozidle, jehož všechna mísía k sezení jsou plnů obsazena, dvě místa k sezení. 
Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatní. 

2. Děti od 6 let až do dovríení 15,roku (tj. do dne, který předchá/í dni 15,narozenin), jaitož i dčti mladší 6 let, které podle odst.1 nemají nárok 

na bezplatnou přepravu se přepravují za -50% plného obyčejného jízdného, uplatněného dopravcem. Dčti ve věku od 10 do 15 let prokazuji 

svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce príikaiem, kteiý vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. 

Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem. 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spoiú č,175/2000 Sb. o pfenravním řádu nro věii^mou drážní a silniční osobní dopravu 

SlOPí^pravadělL ^ -

1) Děd do §esii let lze přepravovat jen s doprovodem osoby stai'si 10 let. • ^ . 

2) Cestující s dítětem, které je podle tarifu přepravováno bezpliitnč, raohou společně zaujmout jen jedno místo ksc?enl, 

rwjsou-ti ostatní místa volná. 



^|íú e.4 smlouvy č.1/04. 
třebíc 

i r i fp  
®řet»íč-Rouchovany-Biskupice-Pulkov 

'4:^.2004 

Sír.3/3, 

Zvláštní Fine 
(oby tejné) 

jízdné 

Lákovské jízdné ánfrii 
^V^^álenost ZáR 

(max.37,5%pl 
Student 

(max,75%pl.} 

1 -  4  

5- 7 
10 

]1 - 13 

14- 17 
15- 20 
21- 25 
20- 30 
31- 35 
3iS- 40 
41- 45 

7,00 
10,00 
13,00 
16,00 
19,00 
22.00 
23,00 
28,00 
32,00 
36,00 
40,00 

KC. 
3,50 
5,00 
6,50 
S.QO 
9,50 

11,00 
11,50 
14,00 
16,00 
18,00 
20,00 

1,SÍI 
2,50 
3.00 
4.00 
4.50 
5.50 
5.50 
7.00 
S.OO 
9.00 
10,00 

i,50 
3,50 
4,50 
6,00 
7,00 
8,00 
840 
10.00 

12,00 
13,00 
(5,00 

5,00 
7,50 
9,50 

12,00 
14,00 
16,00 
17,00 
21.00 
34.00 
27,00 
30.00 

10 jízd 
žáci 6-15 let 

io škol 
Kč 

25,00 
3S,00 
45,00 
60,00 
70,00 
SO.0O 
»5,00 
too,00 
Í20,00 
130,00 
150,00 

Zvláštní jízdné 1 - pm jednotlivé jízdy déíl od 6 dD 15 lei, 
rodiče k návštěvě zdrav.postiž.džti v ú&tavech, pes 

Zvlástnijizdné2 - pro zdrav, postižené občany, držitele 
průkazů ZTP a ZTP/P 

Žáliovské |í£dné pro žáky Skol v ČR pro cestovní úsek 
"bydllštt-škola", viz průkaz 

"žák"-pro žáky ve vůku do 15 tet 
"student" - pi-o žáky ve věku od 15 let do 26 let 

Prťikazv "žák", "student" wstavi aut&hoxwvč Bždraži v Třebíči. Mi>r.Budějovicích a Nžmčšti n.Qsl. 

Nárok na slevu musí být prokázán ptisluSným plaiitým prulmzem. 
Dovozné za záv^zádla 

( Výpis z výměru MF fi.0]/2004} Bezplatné se přepravují 
Čl.l. od5t.3. 

a) dčti do 6 let, s výjimkou pnpadů uvedených v čl, 8,odst. 1, 
písm. a)až c) 

b) představitelé státní moci a n.ěkt,stát.orgánu a soudci, 

o nich? tak stanoví zvláštní předpis, 
c) důchodci • držitelé průkazů vydaných Ústředním výbortím 

Českého svaTu bojovníků za svobodu. 
d) důchodci - držitelé průkazu Konfedeiace politických vžznů ČR, 

Sdružení bývalých politických vězňů CR 
a Ústřední rady Svazu PTP-VTNP. 

U osob v bodcch c) a d) nái-ok na bezplatnou přepravu nevzniká 
pH jízdách do a ze zaměstnání a při služebních cestách. 

e) průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodicí pes 
Osoby uvedené v bodech b), c) a d) prokazuji nárok na bezplatnou 
přepravu přísluartých platným průkazem. 
Průkazy osob uvedených v bodech, c) a d) musí být nejpozději 
do 31.března opatřeny kotrolní známkou pro běžný rok. 

Tarifhí 

vzdálenost Dovozné 

km Kč 

1-50 5.00 

51 íi více S.OO 

Zavazadla, jcjicli? hmotnost přesahuje 50 kg, seuepřepravují. 
Č1.3. Zavazadla, za která se net^latí dovozné. (Výmčr MF C.01/2004) 
], Bezplatně as přepravují: 
a) zavazadla, která mají rozměry menši než 20x30x50 cm, nebo zavazadla 

tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průmér 10 cm, nebo tvaru 
desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80x100 cm nebo jejichž hmotnost 
nepřesahuje 25 kg, 

b) ruéní zavazadla (R7) podle zvláštního právního předpisu (§20 vyhlášky 
MDS 175/2000 Sb.; EIZ jsou snadno přenosné véei, které cc,^tujicí má 
u sebe a lze je pnp. lunístit pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího 
Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně 
příslu&í cestujícímu,). 

c) dětské kočárky pro děti, které jsou držiteh průkazů ZTP a ZTP/P 
a vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P, 

d) t^ky na koleékácfc;, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů 
ZTP a ZTP/P. Čl. 8. Ifeprava dětí 

1. Dcti do dovršeni 6,roku sc přepmvují bezplatně; oprávněni k bezplatné přepi-avě dítěte však zaniká 
a) jde-li o druhé a další dité v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, 
b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení, 
c) zaujímá-li díte s cestujícím je doprovázejícím ve vozidle, jehož všechna místa k selení jsou plné obsazena, dvé místa k sezení. 
Dítě v koéárku se přepravuje vždy bezplatné. 

2. Děti od 6 let až do dovršení IS.i-okii (tj. do dne, který předchází dni 15.narozenÍn), jakož i děti mladší 6 let, které podle odstJ nemají nárok 
na bezplatnou přepravu se přepravují za 50'íí] plného obyčejného jízdného, uplatněného dopravcem. Děti ve vékuod lO do 15 let prokazují 
svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce, Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. 
Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem. 

Vvhlágka Ministerstva dopravy a spoiú č. 175/2000 Sh. o přepravním řádu pro věřefnou drážní a silniční osobni dopravu 
§10 Přeprava dětí 

1) Děti do šesti let lze přepravovat jen s doprovodem osoby starší 10 íet. 
2) Cestující s dítětem, které je podle tarifu přepravováno bezplatně, mohouspoleíně zaujmout jen jedno místo k sezení, .. .. . .: . j 

nejsou-li ostatní místa volná. 



DODATEK č. S 

ke smlouvě £. 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust,§ 19 odst. 3 zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva) 

Smluvní strany 

1. Vysočina 

kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje 

1Č:70S 90 749 

Bankovní 5pojení:Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 

Č.úatu; 4050005000/6800 

(dále j en obj ednatel) 

2. Dopravce, 

TRADO-BUS, s.r,p. 

Se sídlem Průmyslová čtvrť 154, 674 01 Třebíč 

Jednajicí: Ing. Zdeňkem Benešem, jednatelem společností 

TRADO-BUSjS.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

pod sp.zn.C/28252. 

IČ: 255 033 16, DIČ: CZ25503316, plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky,a.s. Třebíč,č.ú,: 197693650277/0100 

(dále jen dopravce) 

a. I. 

Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti na území kraje Vysočina 
veřejnou linkovou osobní dopravou č. 1/04 uzavřená mezi smluvními stranami dne 1. 1. 2004 se mění 
následovně: 

1) ČI. L Účel smlouvy, se ruíí a nahrazuje novým, který zní: 

„Účelem smlouvy je zabezpečení základní dopravní obslužnosti v územním obvodu kraje Vysočina 
provozováním veřejné linkové osobní dopravy k obsluze jeho území linkami veřejné linkové osobni 
dopravy a jejich spoji, uvedenými v příloze číslo 1 (dále jen smluvní rozsah dopravy), která je 
nedílnou součástí smlouvy ve smyslu ustanoveni § 19 odst 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a bližší úprava podmínek v tomto závazkovém 
vztahu." 
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2) ČI. H. Předmět smlouvy, se rulí a nahrazuje liovým, který ^ní: 

„1, Předmětem smlouvy je: 

a) Závazek dopravce zabezpečit základní dopravní obsiužnost dle čl. I této smlouvy, jejíž rozsah 
je vždy stanoven na příslušný kalendářní rok usnesením Zastupitelstva Icraje Vysočina a je 
vymezen přílohou této smlouvy. Rozsah základní dopravní obslužnosti pro rok 2005 byl 
stanoven usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0063/0 l/2005/ZK a tvoří Přílohu č. 1 
tohoto dodatku smlouvy. O rozsahu základní dopravní obslužnosti na další rok se smluvní 
strany zavazují uzavřít v souladu s příslušným usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 
dodatek k této smlouvě a 

b) závazek objednatele ve smyslu ustanovení § 19b zákona a na základě podmínek stanovených 
smlouvou uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu ze závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
osobní dopravě ve smyslu ustanovení § I9b zákona nejvýše ve výsi uvedené v článku V, odst, 
1 smlouvy, při respektování platebních podmínek stanovených v či. V smlouvy. 

2. Smluvní rozsah dopravy: 
a) pro období od 1.1, 2005 do 10.12. 2005 je dán přílohou č.l tohoto dodatku smlouvy 
b) pro období od 11. 12. 2005 do 31. 12.2005 se předpokládá stejný smluvní rozsah dopravy 

jako do 10. 12. 2005 
c) na příslušný kalendářní rok bude stanoven dodatkem této smlouvy 
d) případné změny smluvního rozsahu dopravy budou řešeny formou dodatku ke smlouvě." 

v 
3) Cl. III. Doba plnění závazku, se ruší a nahrazuje novým, který zní: 

„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
Doba plnění závazku veřejné služby v rozsahu dle cl. II, odst. 2 písmeno a) a b) smlouvy je 
stanovena od 1, 1. 2005 do 31. 12. 2005. Pro každý následující kalendářní rok se doba plnění 
závazku veřejné služby stanovuje dodatkem smlouvy. 
Dřívější ukončení závazku je možné pouze; 

' a) písemnou dohodou obou smluvních stran, 
b) vypovězením této smlouvy některou ze smluvních stran, 
c) zánikem oprávnění dopravce provozovat dopravu, která je předmětem této smlouvy," 

4) ČI. IV. Výpověď smlouvy, se ruši a nahrazuje novým, který zní: 

„1. Smlouvu v celém věcném rozsahu nebo v jeho části může vypovědět každá ze smluvních stran, 
dopravce však pouze z důvodu neuhrazení skutečně prokázané ztráty podle cl. II, odst. l, písm, b) 
smlouvy objednatelem po uplynutí lhůt uvedených v čl. V, odst. 12 smlouvy, a to po předchozím 
projednání s objednatelem. Vypovědět smlouvu lze pouze písemně s výpovědní lhůtou nejméně 
75 dnů v případě vypovězení smlou-vy dopravcem, v případě výpovědi smlouvy objednatelem je 
výpovědní lhůta nejméně 30 dnů. 

2. Výpovědní lhůta počíná běžet následující den po ^i, kdy byla výpověď prokazatelně doručena 
druhé smluvní straně. Dopravce má nárok na úhradu ztráty prokázané ve smyslu čl. V, odst. 1-11 
smlouvy i za dobu výpovědní lhůty, maximálně však do výše poměrné části výše úhrady 
prokázatelné ztráty uvedené včl. V, odst 1 smlouvy odpovídající již odjetému počtu kilometrů, 
smluvního rozsahu dopravy." 
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S) ČI. v. Platební podmínlcy, se ruší a nahrazuje íiovýmj který zní: 

„1. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2005 zpracovaný podle nařízení vlády 
č.493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě, 
předložený dopravcem je ve smyslu § 19b, odst. 3 zákona součástí smlouvy a je připojen jako její 
příloha o. 2. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2005 je přílohou č. 2 tohoto 
dodatku smlouvy. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro každý následující rok bude 
přílohou příslušného dodatku. Objednatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou 
v příslušném kalendářním roce maximálně do \'ýše předběžného odborného odhadu, s ohledem 
na výši finančních prostředků maximálně do částky 36,951.000,- Kč v roce 2005. V každém 
následujícím roce bude maximální částka stanovena dodatkem smlouvy. Pokud však dopravce 
prokáže v příslušném kalendářním roce ztrátu nižší, bude hrazena pouze do této výle. 

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na každý následující kalendářní rok předloží 
dopravce nejpozději do 14ti dnů od stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti území kraje 
Vysočina příslušným usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina. 

2. V případě zvýšení smluvního rozsahu dopra^^ předloží dopravce odborný odhad zvýšení 
prokazatelné ztráty v důsledku zvýšení smluvního rozsahu dopravy. 

3. V případč snížení smluvního rozsahu dopravy předloží dopravce odborný odhad snížení 
prokazatelné ztráty v důsledku snížení smluvního rozsahu dopravy a výše úhrady prokazatelné 
ztráty uvedené v čl V, odst. 1 smlouvy se snižuje o poměrnou část odpovídající snížení počtu km 
smluvního rozsahu dopravy oproti původnímu odbornému odhadu, 

4. V případě snížení smluvního rozsahu dopravy výpovědí předloží dopravce odborný odhad snížení 
prokazatelné ztráty nejpozději poslední den výpovědní lhůty a objednatel sníží výši úhrady 
prokazatelné ztráty uvedenou v čl. V, odst, 1 smlouvy o poměrnou část odpovídající snížení počtu 
km smluvního rozsahu dopravy oproti původnímu odbornému odhadu, 

5. V případě dřívějšího ukončení závazku dle č). TIT smlouvy náleží dopravci úhrada prokázané ztráty 
maximálně do výše poměrné Části včl. V, odst.l smlouvy uvedené výše úhrady prokazatelné 
ztráty odpovídající již odjetým km smluvního rozsahu dopravy. Pokud objednatelem již uhrazená 
prokazatelná ztráta byla vyšší než tato poměrná část ztráty, vi'átí dopravce tento rozdíl do; 15 dnů 
od vyžádání objednatelem. Pokud objednatelem již uhrazená částka prokazatelné ztráty.byla nižší 
než tato poměrná část ztráty, doplatí objednatel tento rozdíl do 15 dnů od jeho prokázání 
dopravcem. 

6. Skutečná výše nákladů a tržeb a skutečně uplatňovaná výše přiměřeného zisku (dále jen ztráta) 
i maximální možná výše upraveného přiměřeného zisku podle čl. V odst. 8-11 smlouvy bude 
dopravcem prokazována objednateli podklady zpracovanými podle jeho účetních dokladů vždy 
za kalendářní měsíc, v němž byl závazek dopravce podle čl. II odst l smlouvy plněn, které 
předloží objednavateli do 25. dne následujícího měsíce, Vpřípadě, že dopravcem do 25. 11, 
příslušného kalendářního roku prokázaná ztráta bude nižší, než výše prokazatelné ztráty dle 
čl. V odst, 1 smlouvy, objednatel uhradí dopravci do 10 pracovních dnů ode dne předložení 
zálohové faktury zálohu na měsíc listopad maximálně však do výše podle čl. V odst. 1 smlouvy. 
V případě, že dopravcem do 15. 12. příslušného kalendářního roku prokázaná ztráta bude nižší, 
než výše prokazatelné ztráty dle čL V odst. 1 smlouvy, objednatel uhradí dopravci 
do 10 pracovních dnů ode dne předložení zálohové faktury zálohu na měsíc prosinec příslušného 
kalendářního roku maximálně však do výše podle čl. V odst. 1 smlouvy. Dopravce vypořádá tyto 
zálohy vyúčtováním ztráty podle čl. V odst. 6 smlouvy za měsíc, na nějž byla záloha posk5dnuta. 
Pokud prokázaná ztráta bude vyšší než poskytnutá záloha, uhradí objednatel dopravci tentoTozdíl 
podle Čl. V odst. 12 písm. a) smlouvy. Pokud prokázaná ztráta bude nižší než poskytnutá" záloha, 
vrátí dopravce objednateli tento rozdíl do 10 kalendářních dnů od předloženi tohoto vyúčtování. 

7. Souhrnná rekapitulace za příslušný kalendářní rok bude dopravcem předložena nejpozději 
do 28. 2. následujícího kalendářního roku, a to v souladu s čl.V odst, 8-11 smlouvy. 



8. Při prokazování skutečné výše ztráty bude dopravce postupovat podle platných účetních 
a cenových předpisů a vycházet ze skutečných cen, nákladů, tržeb a jiných výnosů^ jakož i jiných 
skutečností v tom období, za které je ztráta prokazována. 

9. Skutečná výSe ztráty bude dopravcem prokazována po jednotlivých linkách a spojích 
smluvního rozsahu dopravy, s uvedením součtů za každou linku a za všechny linky. Pro jednotlivé 
spoje uvede dopravce za jednotlivé kalendářní měsíce tyto údaje: 

číslo linky 

číslo spoje 

délka spoje v km 

- počet dnů provozu spoje 

ujeté km spoje celkem 

skutečné náklady spoje na 1 km (bez započtení přiměřeného zisku) 

' celkové skutečné náklady spoje 

- -skutečné tržby spoje na 1 km 

celkové skutečné tržby spoje 

jiné příjmy či výnosy spoje z provozováni smIu\'ního rozsahu dopravy 

účetní výsledek spoje (provozní ztrátu poiií. zisk) 

uplatňovaný přiměřený zisk spoje na 1 km 

uplatňovaný kalkulovaný přiměřený zisk spoje celkem 

uplatňovaný výsledek spoje 

požadovaný přiměřený zisk spoje na 1 km 

požadovaný přiměřený zisk spoje celkem 

požadovaný výše ztráty spoje celkem 

K tomu dopravce vždy přiloží: 

výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti za přísíuSný měsíc (příloha nařízení vlády 
č.493/2004 Sb., kterou se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě ), 

- aktuální propočet maximální výše upraveného přiměřeného zislai (§ 2 a 3 nařízení vlády 
č.493/2004 Sb., kterou se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osohní dopravě), 
jeho podílu, připadajícího na l km v linkové autobusové dopravě provozované v příslušném 
měsíci a jeho části, připadající na celý smluvní rozsah dopravy v příslušném měsíci, 

Veškeré uvedené výkazy a údaje dopravce objednateli předá mimo fyzické podoby také 
elektronicky v souborech .xls formátu na vhodném přenosovém mediu. 

Pro kontrolní účely dopravce předá objednateli kopii databáze prodaných jízdenek za prokazované 
období v souborech .dbf (.xls,.txt) formátu na vhodném přenosovém mediu. 

V případě nepředvídatelné ztráty dat ze strany dopravce způsobené technick3hni závadami 
a následnou nemožnosti poskytnout databázi jízdenek a tržeb spojů objednateli, dopravce předloží 
vyúčtování dle předběžného odborného odhadu se zohledněním aktuálních vlivů a se zohledněním 
porovnání se stejným obdobím předchozího kalendářního roku. 

10. Do prokazované ztráty nesmí být započteny ztráty, které dopravci vznikají provozováním jiných 
linek či spojů, které nejsou předmětem této smlou\7. 



11> v případě, že prokázání výše ztráty bude obsahovat nesprávné čí neúplné údaje nebo nebude 
; obsahovat stanovené náležitosti, dopbii dopravce na vyžádání objednatele potřebné podklady 

či poskytne písemné vysvětlení, v případe neisprávnosti výši ztráty opraví. 

í2, Objednatel uhradí dopravci: 

a) na základe předložené faktury ztrátu uplatněnou podle předchozích odstavců čl. V smlouvy za 
každý měsíc doby plnění smluvního rozsahu závazku veřejné služby do 15 pracovních dnů 
ode dne předložení správných a úplných podkladů ve smyslu článku V, odst. 6, 8 - 11 
smlouvy, avšak v souhrnu maximálně do výsQ podle čl. V, odst. l smlouvy. 

. b) vpřípadě zájmu dopravce, na základě vystavené zálohové faktury zálohu na příslušný měsíc» 
v terminu do 10 kalendářních dnů od obdržení této faktury^ vyjma měsíce listopadu 
a prosince, a to nejvýše ve výši 1/10 částky podle čl. V, odst. 1 smlouvy, maximálně však 
do výše podle čl. odst. 1 smlouvy. Dopravce vypořádá tuto zálohu vyúčtováním ztráty 
podle čl. V, odst. 6 smlouvy za mésic, na néjž byla záloha poskytnuta, Pokud prokázaná ztráta 
bude nižší než poskytnutá záloha, vrátí dopravce objednavateli tento rozdíl do 15 pracovních 
dnů od předložení tohoto vyúčtování. 

13, Případné úpravy úhrady vyplývající z rekapitulace za příslušný kalendářní rok budou provedeny 
do 15. 4, následujícího kalendářního roku. V případě, že uhrazená ztráta bude vyšší než skutečná 
ztráta doložená souhrnnou rekapitulací, vrátí dopravce objednavateli zjištěný rozdíl. V případě, že 
uhrazená ztráta bude nižší než skutečná ztráta doložená souhrnnou rekapitulací, bude rozdíl 
uhrazen objednatelem avšak maximálně do výše podle čl. V odst, l smlouvy. 

14. Pokud by objednatelem v rámci kontroly financování dopravní obslužnosti bylo zjištěno, že 
na základě nesprávných podkladů byla ve smluvním období uhrazena ztráta vyšší, než jaká 
dopravci skutečně náležela, vrátí dopravce objednavateli zjištěný rozdíl do 15 pracovních dnů od 
obdržení výzvy." 

6) ČI. VI. Další ujednání, se ruSí a nahrazuje novým, který mi: 

„1, Na linkách a spojích, které jsou předmětem této smlouvy, může dopravce uplatňovat pouze jízdné 
ve výši dle tarifu v souladu s platnou právní úpravu regulace jízdného, který jako příloha č. 3 je 
nedílnou součástí této smlouvy. S účinností od 1.1,2005 se příloha č.3 smlouvy - Tarif ruší a 
nahrazuje novým tarifem, který je přílohou 63 tohoto dodatku s označením „Tarif. 

2. V případě změny právní úpravy regulace jízdného bude uzavřen dodatek této smlouvy. Objednatel 
si v tomto případě vyhrazuje právo změn v systému prokazování ztráty. 

3. Dopravce se zavazuje: 

a) využívat všech svých reálných a účelných možnosti ke snížení ztráty a činit v tomto směru 
potřebná opatření, 

b) poskytnout objednateli ekonomické, technické a realizační posouzení opatření ke snížení ztráty 
navržených mu tímto úřadem, a to ve lhůtě stanovené objednatelem od obdržení tohoto 
návrhu, 

c) uskutečnit na základě výzvy objednatele ve lhůtě v ní stanovené taková opatření ke snížení 
ztráty, u nichž z uvedeného ekonomického, technického i realizačního posouzení bude patrno, 
že jejich uskutečnění nebrání zvláště závažné důvody. 

4. Objednatel se zavazuje považovat za obchodní tajemství skutečnosti obchodní či technické 
povahy, s nimiž se seznámil při prokazovaní ztráty nebo při kontrole financování základní 
dopravní obslužnosti a které mají být podle vůle dopravce písemně sdělené objednateli utajovány. 

"Kalkulace ekonomicky oprávněných nákladů, tržeb a maximální možné výše přiměřeného zisku 
bude provedena v souladu s nařízením vlády č. 493/2004 Sb., kterou se upravuje prokazatelná 
ztráta ve veíejné linkové dopravě. 

'I ' VklJ 



. Dopravce zajistí provádění kontroly správnosti vybírání jízdného a jeho odvodů a na vyžádám 
objed.natele zpřístupní protokoly z těchto kontrol. 

. C%>ravc€ bude objednateli na vyžádání poskytovat část útvrtleínioh statistických výkazů a ročního 
výkazu za linkovou dopravu - Doplňující údaje o ostatní pravidelné vnitrostátní autobusové 
dopravě," 

) ČI. Vn. Sankce, se mší a nahrazuje novým, který zní: 

1. Pokud dopravce nedodrží lhůty pro předkládáni dokladů o prokazatelné ztrátě uvedené v čl. V., 
odst, 6, 8-11 této smlouvy, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši do 1.000,- Kč 
za každý i započatý den prodJení. Tuto pokutu uhradí dopravce objednateli do 15 dnů od obdržení 
výzvy k její úhradě." 

ČL U. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy Č.I/D4 tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti, 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv vtisni ani za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. 

3. Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu. Přitom účastmci činí nesporným, že jíž 
před podpisem tohoto dodatku smlouvy dopravce zabezpečil objednateli závazek veřejné 
služby v rozsahu dle předložené evidence. 

4. Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou 
smluvních stran. 

5. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce. 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlom-y je : 
Příloha č. 1 - Seznam linek a spojů veřejné linkové osobní dopravy, které jsou předmětem 

plnění závazku veřejné služby 
Příloha č. 2 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2005 
Příloha č. 3 - Tarif 
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mC * i Příloha č. 1 k dodatku č. 5 ke smlouvě č. 1/04 
Smluvní rozsah dopravy - kilometry ujeté podle schválených jízdních řádů platných k 1.1.2005, 

na území kraje Vysočina, není4i u konkrétní línky a spoje uvedeno jinak, 
pro období od 1.L2005 do 10.12.2005: 

Str.1/3. 
Čífilo línky Název linky Číslo spoje 

790211 Trebíč-Stará Řiše-Telč 1,3,5,7,9,11,15,4^8,10,12,18,20 
790220 TřebíĚ-Předín-Opatov-Dlouhá Brtnice 1,3,5,15,17,19,25,2,4,M,10,12,14,20,22 
790230 Tfebíč-Okříškv-Předín 1.3,5.7.9,1 ]J3,15.23.25.2A6X10,14.16.22.24 
790231 Stéměchy-Zeletava-Okříšky-Třebíč 1,5,11,2,4,14 
790240 Třebíč-Knéžíce-Hrutov 1,3,7,9,13,2,4,6,10,12,14,16 
790250 Třebíc-Brtnice-Jihlava 1,5,9,11,17,19,23,27,2,4,10,12,18,20,22 
790260 Třebíc-Okříšky-Radonín 1,3,5,7,9,11,13,15,17,25,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22, 30 
790270 Třebíe-í^došov-Kainenice u Jihlavy 1,3,5,7,11,13,15,21,2,4,6,8,12,14,18,20,22 
790280 Třebíc-Homí Heřmanice 1,3,5,7,11,13,15,2,4,8,10,12,14,16,18 
790290 Třcbíc-Riidíkw-Bochovice,Batouchovice 1,9,15,17,4,6,8,14,18 
790300 Třebíč-Budišov-KaraerinájKlementice 3,9,11,13,15,2,6,8,12,14 
790310 Třefaíc-Oslavička-Budišov-Náraraec 1,3,9,2,4,6 
790311 Třebíč-Velké Meziříčí-Žďár nad Sázavou 1,2 

pozn: objednatel hradí úsek Třebíč,aut.nádr.-Velké Meziříčí,aut.nádr. 
790320 Třebič-Budišov-Tasov 1,3,7,13,2,6,10,14 
790321 Hodov-Náramee-Vaidíkov-Tfebíč 1,11,2,4,12 
790330 Stařeč-Třebíc-Náměšť n.Osi. 1,3.5,7,2,4,6,10 
790340 Třeb řc-Studenec-Náměšť n.O s 1. -Čiko v 1,3,7,11,15,2,4,6J0,12 
790350 Třebíč-Hartvíkovice-Mohelno 1,3,5,7,2,6,4,8,10 
790351 Trebíč-Hartvíkovice-Námišť n. Osl. 3,5,13,15,2,4,6,8 

pozmspqje č.4 a 5 hrazeny od 6.3.2005 
790370 Trebíč-Hrotovice 1,3,5,9,11,13,15,2,4,6,10,12,14,16,18 
7903SO Třebíč-Dukovany 1,3,5,9,11,13,2,4,6,8,12,14,16,18 

pozn: spoj Č. 5a 8 v úseku "Daiešice.roza"- "Hrotovice,autnádr." a zpět hradí město Hrotovice 
790390 Třebío-Rouchovany 1,7,2,4,6 
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Číslo řinky Názťv Unky Číslo spoje 
790400 Třeb íČ-Rouchovany-B i skup i ce- Pu I kov 1,9,11,17,2,6,10,16,20 1 

pozn:spoje č.9 a 10 hrazeny od 6.3.2005 
790410 Třebíč-Šebkovícé 1,3,7,9,11,13,15,19,21,2,4,6,10,12,20 
79Q420 Třebíč-Cáslavice-Cidlina-Želetava 1,3,17,19,23,2,8,10,20,22 
790430 Třebíc-Želetava-MeziříČko 3,11,13,2,4,10 
790431 Třebíč-Rokytnice n.Rok.-Předín 1,3,5,7,9,13,15,17,21,27,29,2,4,6,8,10,12,14,20,24,26,30,36 
790510 Náměšť n.Osl.-Mohekio-Senorady 3,5,7,11,15,19,23,31,2,6,8,12,20,22,24,32 

pozn: u SQoie č. i1 úsek "Sedlec, dvůr rozc." - "Kramolin" a zpět hradí obec Sedlec 
790520 Náměšť n.Osl.-Mohelno-Dukovany 3,5,7,11,13,15,17,19,4,6,^,10,12,14,16,18 
790530 Ocmanice-NáměŠť n.Osl.-Mohelno 1,5J5,21,25,2,6,8,10,14 
790540 Náměšť n.Osl.-Velká Bíteš-Jihlava 1.3,9,4,8,10 
790550 Tasov-Pyšel-Náméšť n.Osk-Velká Biteš 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,2,4,6,8,12,14,16,18,20,22 
790560 Náměšť n.Osl.-Čikov-Tasov 1,3,5,7,9,13,2,4,8,10,12 
790570 Náměšť n.Osl.-Zbraslav 1,3,5,7,2,4,6 
790620 Hrotovice-Moravské Budejovíce-Jihlava 1,3,7,13,2,4,8,14 

pQzn.1:13,14-spoje budou hrazeny objednatelem do 5.3.2005 včetně 
pozn.2: 7, 8- spoje budou objednatelem hrazeny od 6.3.2005 

790621 Moravské Budějovice-Jaroměřice n.Rok.-Dukovany 1,3,7,11,13,15,17,2,4,6,10.12,16 
790630 Moravské Budějovice-Radkovice-Hrotovice 1,5,2,4,8 
790640 Moravské Budějovice-Budeč 3,7,9,4,S,10 
790650 Moravské Buděj ovice-Želetava-Předín 3,5,7,9,11,13,15,21,23,25,27,29,33,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,26 

pozn.1: u spolú č,13 a 18 úsek„Lesonice,rozc.2.0"- „Martinkov" a zpět hradí obec Želetava, 
pozn.2: u spofe č, 11 „Lesonice" - ..Cidlina"hrad! obec Domsmil 
pozn.3 u spoie č.12 úsek,.Cidlina"-,.Lesonice'' a ..Lesonice.rozc.2.0"-Jal<ubQv u Mor.Buděiovic"' a zoét hradí obec Domamil 

790660 Moravské Budějovice-Blížkovice-Pavlice 3,7,9,11,13,2,6,10,12,14 
790670 Moravské Budějovice -Čáslavice -Římov 1,3,5,7,9,11,13,2,4,6,8,10,12 
790680 Třebíč-Jaroměřice n.Rok -Bískupice-Pulkov 1,9,11,2,4,12,14 
790690 Moravské Budějovice-Jaroměřice n.Rok.-Trebíč 1,3,5,9,11,13,15,17,19,21,25,27,29,33,37,39,41,45,55, 

59,61,2,4,6,8,10,12,20,24,26,30,32,34,36,38,40,44,46 
. 790091 Moravské Buděiovice-Homí Ujezd-Třebíě 1,3,7,2,4,10 

^VSÍT-WT,>^SUiíl,j^, 

•• Ti., Ar-XivSl'i f 

> J -i f 

•/ 1/ 



číslo trnky Název linky 
790700 Jaroiněnce n.Rok.-Lipník-Třebíč 
790710 Moravské Budějovice -Bítov 
790720 Moravské Budějovice-Police-Vratěnín-Jemníce 
790740 Moravské Budějovice-Lomy-Jemnice 
790750 Moravské B uděj o vtce-J emn i ce 
790760 Jemnice-Tfebíč 
790770 Jaroměřice n.RoJc.-Blatnice 
790772 Jaroměřice n.Rúk.-Míkulovice-Výčapy 
790780 Jaroměřice n.Rok,-Šebkovice 

Cislo s^wie 
1,7,9,2,8,10 
1,13,15,19,2,6,14,16,18 
1,7,9,11,17,19,2,4,8,10,12,14,16 
1,5,9,2,4,10,12 
1,3,7,13,17,19,21,4,6,8,14,24,26 
1,3,11,2,8 
1,9,11,13,2,10,12,14 
1,3,5,7,2,4,6,8 
1,7,21,25,2,4,8,10,26,28 



Příloha č. 2 dodatku č. 5 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na 
rok 2005 byla anonymizována z důvodu ochrany obchodního tajemství. 



Č.3, dodaíku č.§ smlouvy č.V<i4. 
L-BUS, s.T.o.jTře^bíi; 

Ijf na pravidelných autobusových linkách 
id i.UOOS 

Str.1/3. 

5^ifní 

1 

m 

: rtdále 
qÍÍiaiMých20tim 

na mistenky 

Pinč 
(obyčejné) 

jízdné 
Kč 

7.(H) 
10,00 
IJ.OO 
lí,ť>0 
19,00 
22,00 
2S,00 
28,00 
32,00 
36,00 
40,00 
44,00 
48,00 
S2,00 
56,00 
63,00 
66,00 
72,00 
78,00 
W,00 
92,00 
IWO^OO 
10S,00 
tlti.OO 
124.00 
132,00 
140,00 
I4S.D0 
156,00 
164,C0 
180,00 

1«.00 

Zvlaž tni jizd ne 

I 
Kč 

3,50 
5,00 
"5,50 
g.OO 
9,50 
11,00 
12,50 
14,00 
16,00 
18,00 
20,00 
22,00 
24,00 
26,00 
28,00 
30,50 
33,00 
3ti,00 
39,00 
42,SO 
46,00 
SO,00 
54.00 
58,0« 
62,00 
66,00 
70,00 
74,00 
78,00 
H2,00 
[>0,00 

8,00 

Ke 
1,50 
2,50 
3,00 
4,00 
4,50 
5,50 
6,00 
7,00 
S,00 
9,00 
10,00 
íl.OO 
12,00 
13.00 
14,00 
15,00 
16,50 
IS.OO 
11>,S0 
21,00 
23,00 
25M 
27,00 
2D,1)0 

31,00 
33,00 
35,00 
37,00 
39,00 
41,00 
45,00 

4,00 

Zákov5kejÍ74né 
2áK 

(max-37,5%pl) 
K.C 

2,50 
3,50 
4,S0 
6,00 
7,00 
8,00 
9,00 
10,00 
12,00 
13,00 
15,00 
IS.OO 
18,00 
19,00 
21,09 
2Í,00 
24,00 
27,00 
25>,00 
31,(H) 
34,00 
37.00 
40,00 
43,00 

4£,00 
4?,00 
52,00 
55,00 
58,00 
61,00 
fi7,00 

12,00 

jízdné í - pro jednotlivé jizdy děti od 6 do 15 Icl, 
• rodiíc k návštěvě zdrav.postÍ7.detj v ústavech, pes 

^^^^^^íriijizdné 2 - pro zdrav, postižené občany, držitele 

průkazů ZTP a Z ['F/P 

6,00 

Studení 
(rraxJSyopl.) 

K6 
S,«o 
7,50 
9,50 

12,00 
14,00 
16,00 

18,00 
21,00 
24,00 
27,00 
30,00 
33,09 
36,00 
39,00 
42,<J0 
45,00 
49,00 
54,00 
58.00 
63,00 
69,00 
75,0fl 
ST,00 
87,00 
93,00 
99,00 

105,00 
111,00 
117,00 
123,00 
135,00 

12.00 

lŮ jřzď 
žácr fř-IS let 

do Školy 
Kč 

25,00 
35,00 
45,00 
60,00 
70,00 
80,00 
90,00 

100,00 
110,00 
130,00 
150,00 
i60,ad 
180,00 
190,00 
210,00 

j^.nkovslcé jízdné {iro žáky Skol v CR pro cestovní úsek 
"bydlišlí - Škola", via [iráítíiz 

"žák" - pro žáky ve věku do 1:5 let 

"student " - pro žáky vc včkuod 15. let do 26 let 
1'rakazv "iéák". "student" n'Stavf ňulflbusfivé nádraží v Třebtf i. Mor.Duděiflviťích n Náměšti n.QsL 

^£^ífárok na slevif musí být prokázán přtslu^Aým platným prfikazccn. 

( dle platného výměrv MF CR) 

... 

platně sc přepravují 
.6ďšt.3. 

iloó let, s výjimkou případů uvcdcných vČI. 8,cKlst,l, 
^'a)až c) 
ídsteviteld statni moci a íiekf.stát.orgánů a soudci, 

•yciiž tak stanoví zvláštní předpis, 

|i?p.(ídcj - držitelé priikažÉ vydaných Ústředním výborem 
svazu bojovníků za svobodu, JConícsJerad politických 

' ČR, Sduiženírn bývalých politických vezfti ČR 

radou Svazu Fr?-VTNP. 
bezplatnou přepravu nevzniká přijizdách 

gft;á2e zaměstnáni a pi'i služebních cestách. 

uvedených osob musi být rejpo7jéji 
.břéTTia opatřeny kotrolni 7:nAmkciu prfi hčžiiý rok, 
jce držitele průkaz-u ZTP/P nebo vodicí pes 

^ůvedené v bodech bj a c) prokazuji nárok na bezpidtncu 
|Pravu pffsluSných platným průkazem. 

' i 

Dovozné za zavazadla 
lantni 

vzdálenost Dovo7Jié 
km Kí 

1-SO 
Si a více 

5,00 
8,00 

Zava2adla,jejicb7.hinotn0btpresíihvije 50 kg, se nepřcpravují. 
ČI.3. Zavazadla. 7h která se nenlatí dovozné. (Výměr Ml^'CR) 

1. Bczplau^S se přepravují: 
a) zavazadla, která iraji rozměry menší než 20x30x50 em, nebo zavazadla 

tvanj válce, jehož délka nepřesahuje 150 ctna průměr 10 cm, nebo tvaru 

desky, jejíž rozměr nepřesahyje 80x100 cm nebo jejichž hmotnost 
ntjpřesahujtí 25 kg 

b) ru(5jií zavazadla (RZ) podle zvláštního právníhu předpisu (§20 vyhláSky 

MTJS 175/2000 Sb.;RZjsou snadno přenosné véci, které cestující má 

u sebe a lze je píip. umístit pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujJcllio 
Zajišťo^^ání bezpečné manipulate s titnto zavazadlem a dohled na tiě 
pnsluSí ceitujíiííma,}, 

e) dětské koíárky pro děti, které jsou dríiteli průkazů ZTP a ZTP/P 
a vozíky pro invalidy, držitele přákaíij Z'i P a 

d) tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů 
ZTP a ZTP/P. Tuva děti 

jdb dovrSeni 6.roku sc přepravují bezplatně; oprávněni k bczplamé pfepravě dítěte všiik zaniká: 
^Ti p druhé a další díle v doprovodu jednoho a téhož eestujfyihn, 
ií^li dítěti na židóst je doprovázejícího cestujícího žajiStěno dopravcem samostatné misto k sezeni, 
^imá-Ii dítĎ s ccstujícím jedoprováiEjicím ve vozidle, jehož vícchna místa k sezení jsou plné obsazena, dví nttsta k sezeni 

kočárku se přepravuje vždy bezplatné. 
d 6 let až do dovtSeni L5.roku (tj. do dne, který předchází dni 15.naro7enin), jakož i děti mladší 6 let, které podle odst.l nem&ji nárok 

í^^latnou přepravu se přepravuji Ta 50% plného obyíejného jízdného, uplatněného dopravcem. Deti ve vSkuod 10 do 15 íel prokazuji 
|fc(nárok na slevu) na vyžádáni dopravce .průkazům, kteiý vystaví dopravce. Průkazy sc mezí dopravci navřijeni U2návaji. 
ItětůjftTiiozno prokázat i plamým cestovním pasem. 

ifci Ministerstva dopravy a spoífi Č. 175/2000 Sb. opřepravníaiřádn pro včřoinou drážní a silniční OsObní dopravu 
•iava dětí 
do Sesli let lze přepravovat jen s doprovodem osoby staríí 10 let. \ T 

'^jícis dítětem, které je podle tarifu přepravováno bezplatniS, mohou společně zaujmout jen Jedno místo k sezení, A ^ 
íi ostatní místa volnár //-/ň t 

^'3'. s.í.ift.'.-

bSo > . S' 
S4.?0.o 3 2 ť, 



6.3, dodatku č.5 smlouvy 
BUS, s.r.0.5 Třebfč 

čJ/04. 

autobusové linky 

Sfr.2/3. 

fi^^á.l.20p5 

íjenost 

ÍO Trebíč-Brtclce-Jihlava 

Plná 
(obyřejné) 

jizdné 

Zvláštní jízdné 

1 
KC 

2,5H 
4,0{l 

5,50 
6,50 
7,50 
9^50 

11,50 
13,SO 
I5,(H) 
17,00 
M,50 
20,01) 
22^00 
24,Wl 

J6,00 

Kč 
1,00 

2.00 
2,50 
^,00 
3,50 
4,50 
S,50 
6,50 
7,50 
8.50 
9,00 

10,00 
11,01) 
12,00 
13.00 

pijíé 1 - pro jednotlivé jLedy dětí od 6 do 15 let, 
rodííe k návštěvě zdrav.postiž.ilétí v ústavech, pes 

^íié2- pro 7dFav. po.stižeoé Dbíany, držitele 
jii-ůkíizů Z rť a ZTr/P 

Žákovské jizdné 
Žák 

max 37.5%pf.) 
KC 
I,50 
3,00 
4,ífl) 
4,50 
5,50 
7,00 
8,50 
10,00 
II,00 
12,00 
n,w 
is,oo 
H.OO 
18.00 
19.00 

Student 
(m0x.75%plO 

10 iíid 
žjci 6-15 let 

dn školy 
Ke Ke 

3,50 
6,00 

8,00 

9j00 
11,00 
14,U0 

17,00 

20,00 
22,00 
25,00 
27,00 

30,00 

3J,0fl 

3C,00 
39,00 

15,00 
30,00 
40,00 
45,00 
55,00 
70,00 
85,00 
100,00 
110,00 
120,00 
130,00 
150.00 
160,00 
líl0,00 
Í90,0fl 

Žákovské jízdné pro Žáky Skol v ČR pro cestovm úsek 
"bydliště - škola", víz průkaz 

"xák" - pro žáky ve věku do 15 let 
"stuiíewt" - pro řáky ve veku od 15 let do 2ň let 

Prákflyy "žAk". "student" vystaví autobusové nždraží v Třebíči. Mor-Budčínvlcích a Náměstí n.Qsl. 

íífnái sleva musí být prokázán pr/sluiuým p!dtrýn) pruhazcm. 
Dovazné za zavazadla 

( db platného výnjčm MT CR) 

yjíinkoupnpadů uvedených v Cl. S,odst.l, 

se [irepravuji 

I[=k 

. i" 
í®'lělé;státni moci a někt.stát.orgáiifl a soudci, 

_ [stanoví zvláštní předpis, 

í^^ržíte)é průkazS v}'danýt;h Ústředmns výborciíi 
B^vazii bojovníků za svobodUt Konfederaci politických 
Í^Síf^žeiJÍm bývalýcJl politických vcznů ČR 

^4fiu Svazu PTP-V TNP. 
^^„pplatnou přepravu nevyniká při jízdách 

ňestaání a při služebních cestách. 
^^^ených osob musí být nejpo7déji 

^opatřeny kotroliií znárckou pro běžný rok. 
.;^itcEe prúkaTu Z l ť/P nebo vodici pes 

y bodech bj a c) prokazují nárok na bezplatnou 
^^řfsjijšnýcli platným průkřizem. 

Tariíhř 
vzdálenost Dovozné 

km Kč 
1-50 

51 a více 
5.00 
8,00 

Ci.3. 
Zavtizadla, jejichr. hmotnost přesahuje 50 kg, se neprepraviijí. 

Zavazadla, za která se neplatí dovozné. (Výměr MT ČR) 
1, BeipJatní sepíepraviijí: 
a) zavazadla, která mají roziyiči^ menši než 20.'í30x5{) cm, nebo zavazadla 

tvaru váJcc, jehož délka nepřeš,ihiye 150 cm a průinér 10 cm, nebo tvaru 
desky, jejíž roicmSr nepřesahuje 80x100 ctn nebo jejichž hmotnost 
nepřesahuje 25 kg. 

b) ruční zavazadla (^) podle zvláštního právního předpisu (§20 vyhláSky 
MT)S 175/2000 Sb.; RZ jsou snadno přenosné včcí, které csitujíci má 
u sebe a lze je příp. umístil: pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího 
Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně 
přísluší cesUijícímu.), 

c) dětské kočárky pro děli. které jsou držiteli průkazů 7TP a ZTP/P 
a vozíkj' pro invalidy, dňjteJe průkazů ZIT a ZTP/P. 

d) tiišky íia kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitele průkaz-fi. 
ZTÍ'aZTF/F. 

n-n. uij 

^^líf fi.roku se přepravují bezi>lainř;oprAvnční k bezplatné píepravě dítěte vžak zaniká 
^S^a.diilší dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícílio, 

íí^á žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení, 
cestujícím, je doprovázejLcim ve vozidle, jeli ož vSeehna mistak sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezeni. 

Se^epravujc vždy bezplatně. 
dovršení IS.mku (tj. do dne, který předchází dni 15,narozenin}, jakož i děti mladSí 6 let, kleré podle odstl nemaii nárok 

^í^ravu se přepravují za 5Ď%plHébo obyčejného jizJného, uplaUičného dopravcem. Děti ve víku od h)do 15 let prokazuji' 
slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají, 

prokázat i píatným cestovHřin pesem. 
i^tya doprawa spojů č. 175/2000 Sb, o ph:nrav»Jm rádu pro vSřeinou drážní a silmSní osobní donravu 

|íei:Ízc přepravovat jen s doprovodeni osoby starši 10 let. 
které jc podle tarifu přepravováno bezplatnĎ, mohou spolcSní^ zaujmout jen jedno místo k sazení, 

ňjfňMsta volná. 



iOO 

a Č.3, dodatku č.5 smlouvy £.1704. 
BUS,s.r.ů.,TřebiC 

Tarif pravidelné autobusové 

Str.3/3. 

Šd i. 1.2005 
ciťhi Plné 

(obyčejné) 
jízdiié 

7,00 
10,0« 
13,00 
ie,QU 
19,00 
22,00 
23,00 
2»,00 
32,00 
36,00 
40,00 

litině .se přepravují 
láůď&tS 

Zvláštní jízdné 

Kč KC 
1,50 

2,50 

3.00 
4,00 
4,50 

5,50 

5,50 

7,00 
«,00 
9,00 

10,00 

Žákovgkcjízdiiě 
^ák 

(max.37.5%pi.) 
Kč 

2,50 
3,50 
4,50 
«,90 
7,00 
8,00 
8,S0 
10,00 
12.00 
13,00 
15,00 

Sfudert 
(rrax,75%pl.) 

10 jízd 
žáci 6-15 let 

do Školy 
Kč Ke 

S,«fí 
7.50 
9.50 

12,00 
14,00 

lí,00 
17,00 
21,00 
24,00 

27,00 

30.00 

25,0.0 
35.00 
42,00 
<*>0,00 
70,00 
80,00 
«S,00 
100,00 
12(^00 
130,00 
150,0(1 

ií! jíiídini 1 - pro jednotlivé jízdy děti od 6 do 15 let, Zrákovské jízdné pro žáky skol v ČR pro cestovní ťisck 
rodiče k náv5lěvě zdrdv.postiž.děfí v ústavech, pes "bjdlišfě - škola", viz průkaz 

e^íždne 2 - pro zdrav, postižené občany, držitele "žák" - pro žáky ve veku do 1'5 !et 
prfikazů ZTP a ZTP/P \ "stud«nl" - pro žáky ve vekii od 13 leE do 26 let 

Pr&kazv "žák", "student" vvstaví aniobwsové nádraží v Třebíči. Mor.Duděitivicích a NámčSti n.Qsk 
írok na uLevu musí hýt prokázán příslušným platným průkazem. 

Dovozné za lavazadlA 

( dle platného výměru MF ČR) 

iJo-6:lot. s výjimkou případů uvedených v čl. 8,ndst.l, 

ásEavílele státní moci a někt.slát,orgánů a soudci, 
iljhž. tak stanov! zvláStní předpis, 
^Cadcí -:držitelé průkazů vydaných IJsifeduím výboreni 

isvaTu bojovniků /a svobodu, Koníederaeí politických 
Sdnjžením bývalých politických vezňii CR 

gtfednfiradovi Svazu PTP-VTNP. 
^liyia btsplatnou přepravu nevzniká při jízdách 

• ?;^ěstnání a při služebních cestách. 
Luvedenýoh osob musí být nejpozději 

Tbřezna opatřeny kutrolni známkou pro běžný rok. 
držitele prťikazu ZTP/1' ncho vodici pes 

řŮ^dehé v btidech b) a c) prokazuji náruk na bc^plaínou 
^ příslušných platným průkazem. 

Tarifní 

vzdálenost Dovozné 

bil KC 

1 - 5 0  

5( a více 

S,00 

S.rtrt 

Zavazadla, jejichž hmotnost přesahuje 50 kg, sc iieprepravaiji, 
Č1.3. Zavazadla, za kterž se neplatí dovozné, (Výměr MF Čil) 

Bezplatně se přepravují'. 
a) řava^adla, která tnají rí»zmžrymei)ší než 20x:J0x50 cm, nebo 2:ava7adla 

tvarií válco, jehož délka ncpře-^ahuje 150 cm a průračr 10 cm, nebo tvaru 
desky, jejíž tozmcr nepřesahuje 80x1 Of> cm nebo jcjtchž hmotuost 
nepřesahuje 25 kg. 

b) ryční zavazadla (RZ) podle zvláštního právního předpisu (§20 vyhlášky 
MDS 175/21)00 Sb.; R7. jsou snadno přenosné věci, které cestující má 
uscbe alzejc príp. umístit pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího 
Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na uč 
pniltíSí ccstiy/cífnu.). 

c) dětské koCíirky pro dcti, které jsou držiteli prťikazii ZTP a Z li'/P 
a vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/i». 

d) tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé pnikazů 
ZTP a ZTP/P. arava dětí 

^^dovrsciií C.roku sc přepravují bezplatně; oprávnění k bezplatné přepraví dříčte však zaniká 
y? druhé a dalSt díté v doprovodu jednoho a téliož ccstujíciho, 
^lidítétina žádost je doprovázejícího cesmjícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení, 

p^4-li dítS s cestujícím jc dopiovázejícíin vc vozidle, jehož vžechna místa k sezení jsou plně obsazena, dvč mísía k sezení, 
^'ío.Cárku se přepravuje vždy bezplatně. 

lií ict až do dovrSení 15,roku (tj. do dne, který předchází dní I5.narozenm),jakož í děti míadSC 6 let, které podle odsf, I nemají nárok 
přepravu se přepravují Za 50% plného obyčejného jízdného, uplaUtSného dopravcem. Deti ve věku od 10 do 15 let prokazují 

Ifelhárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy .•se mezi dopravci navzájem uznávají. 
j'ě možno prokázat i platným cestovním pasem. 

^inisterstva dopravy a spoiů ž. 175/2000 Sh. o nrepravníin rádu pro včřeinou drážní a sttniční osobni dopnivti 
("^vadětí 

séstí lei lze přepravovat jen s doprovodem osoby starší 10 iet. 
•"iJitis dítětem, které je podle tarifu prEpravováno bczplsíué, mohou spoleSnč zaujmout jen Jedno místo k sezení, 

ostatní mísra volná. 

•Tfl.>.DO-BUS' ř.í.il, 
L  f T i  y  á  i i v i i  l i š  

i74Ní4<7.-ffeHí' .• • a. 
'• ' It 2 3 • 6 



DODATEK č. 6 

ke smlouvě č. 1/04 

o závaííku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust.§ 19 odst. 3 zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znéní pozdějších předpisů (dále jen smlouva) 

Smluvní sírany 

1, Vysočina 

kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje 

IČ: 708 90 749 

Bankovní spojenírVolksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 

Č.účtu: 4050005000/6800 

(dále jen objednatel) 

2, Dopravce, 

TRADO-BUS, s.r.o. 

Se sídlem Průmyslová čtvrť 154, 674 01 Třebíč 

Jednající: Ing. Zdeňkem Benešem, jednatelem společnosti 

TRADO-BUS, s.r.o. je s^apsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

pod sp.zn.C/28252. 

IČ: 255 033 16, DIČ: CZ25503316, plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky, a.s. Třebíč, č.ij.:197693650277/0100 

(dále jen dopravce) 

a, I. 

Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti na iizemí kraje Vysočina 
veřejnou linkovou osobní dopravou č. 1/04 uzavřená mezí smluvními stranami dne L l. 2004, ve 
znéní dodatku č, 5 smlouvy, (dále jen smlouvy) se mění následovně; 

1) Smluvní rozsah dopravy stanovený v článku JI, odst. 2, písm. a) smlouvy, se upravuje takto: 

a) od 23. 4. 2005 do 31. 8, 2005 se zvyšuje počet kilometrů na smluvních spojích linek 790430 
Třebíč-Želetava-Meziříčko, 790620 Hrotovice-Moravské Budějovíce-Jihlava, 790650 
Moravské Budějovice-Želetava-Předín, dle změny jízdních íádů platných k23. 4. 2005. 
Důvodem změny jízdních řáduje objížďka v obci Želetava. 
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b) od 12. 6. 2005 do 31. 12. 2005 se zvyšuje počet kilometru na smluvnim spojí linky 790750 
Moravské Budějovice - Jemnice dle změny jízdních řádů platných k 12. 6, 2005. Důvodem 
změny jízdního řáduje zlepšeni dopravni obslužností obce Dešov, 

2) Předběžný odborný odhad zvýšení prokazatelné ztráty na rok 2005 v důsledku zvýšení smluvního 
rozsahu dopravy dle článku I, odst, 1, písm. a), b) tohoto dodatku, předložený v souladu se zněním 
článku V, odst. 2 smlouvy je připojeno jako příloha č. 1 tohoto dodatku smlouvy, 

3) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2005 zpracovaný podle nařízení vlády č, 
493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě, 
předložený dopravcem, je ve smyslu ust. §19bj odst. 3 zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve 
znění pozdějších předpisů součástí smlouvy a je připojen jako příloha č. 2 dodatku č. 5 smlouvy 
se upravuje o částku předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty dle článku I, odst. 2 
tohoto dodatku 

4) Věta čtvrtá odst. U článku V smlouvy Platební podmínky, zní nově: 

„Objednavatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou vpííslusném kalendářním roce 
maximálně do výše upraveného předběžného odborného odhadu prokazatelné ztfáty, s ohledem na 
výši finančních prostředků maximálně do částk>' 37.137.000,- K.Č v roce 2005." 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základe pravé a svobodné viile, 
nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

3- Tento dodatek se uzavirá s účinností ode dne podpisu, Přitom účastníci činí nesporným, že jíž 
před podpisem tohoto dodatku smlouvy dopravce zabezpečil objednateh závazek veřejné 
služby v rozsahu dle čL 1, odst, l, pvsm.a), b), 

4. Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou 
smluvních stran. 

5. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností origmálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce. 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jc : 
Příloha č. 1 Předběžný odborný odhad zvýšení prokazatelné ztráty na rok 2005 v důsledku 
zvýšení smluvního rozsahu dopravy. 

CL ir. 

v Jihlavě dne V Jihlavě dne 27.5.2005 

Dopravce: TRADO - BUS, s.r.o. 

Miloš Vystrčil 

heitman kraje 

Ing.Zdeněk Beneš 

jednatel 



Příloha č. 1 dodatku č. 6 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad zvýšení prokazatelné 
ztráty na rok 2005 v důsledku zvýšení smluvního rozsahu dopravy byla anonymizována 
z důvodu ochrany obchodního tajemství. 



DODATEK 7 

ke smlouvě č. 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust.§ 19 odst. 3 zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen smlouva) 

Smluvní strany 

1. Vysočina 

kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Zastoupený: Milošem Vystrčilem^ hejtmanem kraje 

IČ: 70S 90 749 

Bankovní spojení:Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 

Č.účtu: 4050005000/6800 

(dále jen objednatel) 

2. Dopravce, 

TRADO-BUS, s.r.o. 

Se sídlem Průmyslová čtvrť 154, 674 01 Třebíč 

Jednající: Ing. Zdeňkem Benešem, jednatelem společnosti 

TRADO-BUS, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmé, 

oddíl C., vložka 28252. 

rČ: 255 033 16, DIČ: CZ25503316, plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízenu pobočky Komerční banky, a.s. Třebíč, č.ú.:l 97693650277/0100 

(dále jen dopravce) 

ČI. í. 

Smlouva o závazku veřejné služby k zajištěni základní dopravní obsiužnosti na území kraje Vysočina 
veřejnou linkovou osobní dopravou č. 1/04 uzavřená mezi smluvními stranami dne 1.1. 2004, ve 
znění dodatku č. 5 a 6 smlouvy, (dále jen smlouvy) se mění následovně: 

1) Smluvní rozsah dopravy stanovený v článku II, odst. 2, písm. a) smlouvy, se upravuje takto: 

a) od l. 8, 2005 do 31, 8. 2005 se zvyšuje počet kilometrů na smluvních spojích linek 790620 
Hrotovice - Moravské Budějovice - Jihlava, 790621 Moravské Budějovice - Jaroměfíce 
n.Rok. - Dukovany a 790680 Třebíč - Jaroměřice n. Rok. — Biskupce - Pulkov die změny 
jízdních řádů platných k28, 7. 2005. Důvodem změny jízdních řádů je uzavírka 
v Jaroměřicích nad Rokytnou. 
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b) od 1, 8, 2005 do 31. 10. 2005 se zvyšuje počet kilometrů, smluvních spojích linek 790510-
Náměšť n. Osl.- Mohelno - Senorady, 790530 Ocmanice - Náměšť n. Osl. - Mohelno, 79054( 
Náměšť n. Osl. - Velká Bíteš - Jihlava, 790550 TasoY— Pyšel - Námesf n. Osl.- Velká Biteš. 
790560 Náměšť n. Osl. ~ Čikov - Tasov a 790570 Náměšť n. Osl. - Zbraslav dle zinény 
jizdnich řádů platných k 1, 8. 2005. Důvodem změny jízdních řádů je uzavírlca v Náměští nad 
Oslavou 

c) od 5. 9. 2005 do 25. 9. 2005 se zvyšuje počet kilometi'u na smluvních spojích linek 790400 
Tfehíč - Rouchovany - Biskupice - Pulicov a 790700 Jaroměřice n. Rok. - Lipník - Třebíč dle 
změny jízdmch řádů platných k 5. 9. 2005. Důvodem změny jízdních řádů je uzavírka 
mezi obcemi Petrůvky - Ostašov. 

d) od 1, 9. 2005 se do základní dopravní obslužnosti kraje nově zařazují smluvní spoje 
5,6, 13 a 18 na lince 790720 Moravské Budějovice-Police - Vratěnín ' Jemnice dk změny 
jízdních řádů platných k 1. 9. 2005. Důvodem změny jízdního řáduje zlepšení dopravní 
obslužnosTí oboePohce, 

2) Předběžný odborný odhad zvýšení prokazatelné ztráty na rok 2005 v důsledku zvýšení smluvního 
rozsahu dopravy dle článku 1, odst. l, písm. a), b), c), d) tohoto dodatku, předložený v souladu se 
zněním článku V, odst. 2 smlouvy je připojeno jako příloha č. 1 tohoto dodatku smlouvy, 

3) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2005 zpracovaný podle nařízení vlády ě. 
493/2004 Sh., kteiým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě, 
předložený dopravcem, je ve smyslu ust. §19b, odst. 3 zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve 
znění pozdějších předpisů, součástí smlouvy a je připojen jako příloha č. 2 dodatku č. 5 smlouvy, 
upravený dodatkem 5. 6 smlouvy se nově narýsuje o Částku předběžného odborného odhadu 
prokazatelné ztráty dle Článku I, odst. 2 tohoto dodatku 

4) Věta čtvrtá odst. 1, článku V. smlouvy Platební podmínky, zní nově: 

„Objednavatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v přísluštiém kalendářním roce 
maximálně do výše upraveného předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty*, s ohledem na 
výší finančních prostředků maximálně do částky 37.295.000,- Ki v roce 2005," 

ČI. II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely tia základě pravé a svobodné vůle, 
nikolivv tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

3. Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu. Přitom účastníci činí nesporným, že již 
před podpisem tohoto dodatku smlouvy dopravce zabezpečil objednateli závazek veřejné 
služby v rozsahu dle čl. I, odst. 1, písm.a), b), c), d). 

4. Dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou 
smluvních stran. 

5. Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyÝech stejnopisech splatností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce, 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je : 



f' Příloha č. 1 Předběžný odborný odhad zvýšení prokazatebé ztráty na rok 2005 v důsledlíu 
zvýšení smluvního rozsahu dopravy, 

V Třebíči dne 

Dopravce: TRADO-BUS, s.r.o. 

V Jihlavě dne 

Objednatel: Vysočina 

Miloš Vystrčil 

hejtman kríLÍ|j- N, 

/ ínspi 

\. /-> 

íij:-'" / 

i'. 
.v. 

Xí<OČ>>'' 

í / 

Ing. Zdeněk Beneš 

jednatel 

•íí'"íí? 
•ii'S ' • •' v";",' 

P'"'íí--!.ÍV.í^v.r iV', 
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Příloha č. 1 dodatku č. 7 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad zvýšení prokazatelné 
ztráty na rok 2005 v důsledku zvýšení smluvního rozsahu dopravy byla anonymizována 
z důvodu ochrany obchodního tajemství. 



DODATEK 6. 8 

ke smlouvě č. 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust.§ 19 odst. 3 
zákona č. 111/1994 Sb., o siinični dopravě, věznění pozdějších předpisů {dáie jen smlouva) 

Smluvní strany 

1. Vysočina 
kraj se sídiem Žižkova 57, 587 33 Jihiava 
Zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje 
IČ; 708 90 749 
Bankovní spojení:Vojksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Č.účtu: 4050005000/6800 
(dále jen objednatel) 

2. Dopravce, 
TRADO-BUS, s.r.o. 
Se sídlem Komenského náměstí čp.137, č.o.9, 674 01 Třebíč 
Jednající: !ng. Zdeňkem Benešem, jednatelem společnosti 
TRADO-BUS, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp.zn.C/28252. 
IČ: 255 033 16. DIČ: CZ25503316, plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky, a.s. Třebíč, 
č.ú.:197693650277/0100 
(dále jen dopravce) 

ČI. I. 
Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosíi na území l<raje 
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou č. 1/04 uzavřená mezi smluvními stranami dne 
1.1.2004, ve znění dodatku č. 5, 6 a 7 smlouvy, (dále jen smlouvy) se mění následovně: 

1) Smluvní rozsah dopravy stanovený v článku II, odst. 2, pfsm. a) smlouvy, se upravuje takto: 

a) od 19. 9. 2005 do 31.10. 2005 se zvyšuje počet kilometrů na smiuvních spojích linek 
790220 Třebíč-Předin-Opatov-Diouhá Brtníce, 790230 Třebíč-Okříšky-Predín, 790231 
Štěměchy-Želetava-Okříšky-Trebíč a 790620 Hrotovice-Moravské Budějovice-Jíhlava 



die změny jízdních řádů 
uzavírka u obce Predín. 
dle změny jízdních řádů platných k 19. 9. 2005. Důvodem změny jízdních řáduje 
Uzavírka u obce Predín. 

• v b) od 1.11. 2005 do 30.11, 2005 se zvyšuje počet kilometrů na smluvních spojích linek 
790510 Náměšť n.Osl.-Mohelno-Senoracíy, 790530 Ocmanice-Náměšť n.Osl.-ÍVlohelno^ 
790540 Náměšť n.OsJ.-Velká Bíteš-Jihlava, 790550 Tasov-Pyšel-Náměšť n.Osl.-Velká 
Bíteš, 790560 Náměšť n.Osl.-Čikov-Tasov, 790570 Náměšť n.Ost.-Zbraslav dle změny 
jízdních řádů platných k 1. 11. 2005. Důvodem změny jízdních řadů je uzavírka v 
Náměšti nad Oslavou, 

c) od 1. 10. 2005 se do základní dopravní otDsSužnosti kraje nově zařazuje smluvní spoj 
č. 18 linky 790670 Moravské Budějovice - Čáslavice - Římov dle změny jízdních řádů 
platných k 1. 10. 2005. Důvodem změny jízdního řáduje zlepšení přepravních 
podmínek pro žáky obce Čáslavice. 

d) od 1. 10. 2005 se do základní dopravní otislužnostl kraje nově zařazuje smluvní spoj 
č. 22 linky 790720 Moravské Budějovice - Poíice - Vratenín - Jemnice dle změny 
jízdních rádu platných k 1. 10, 2005. Důvodem změny jízdního rádu je zlepšení 
přepravních podmínek pro žáky obce Dešov. 

2) Předběžný odborný odhad zvýšení prokazatelné ztráty na rok 2005 v důsledku zvýšení 
smluvního rozsahu dopravy dle článku I, odst 1, písm. a), b), c), d) tohoto dodatku, 
předložený v souladu se zněnim článku V, odsl. 2 smlouvy je připojeno jako příloha 
č. 1 tohoto dodatku smlouvy. 

3) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2005 zpracovaný podle nařízení vlády 
c. 493/2004 Sb,, kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkově osobní dopravě, 
předložený dopravcem, je ve smyslu ust. §19b, odst. 3 zákona 111/1994 Sb. o silniční 
dopravě, ve zněni pozdějších předpisů součástí smlouvy a je připojen jako příiolia 6. 2 
dodatku č. 5 smlouvy, upravený dodatkem Č. 6 a 7 smlouvy se nově navyšuje o částku 
předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty dle článku I, odst. 2 tohoto dodatku. 

4) Věta čtvrtá odst. 1, článku V smlouvy Platební podmínky, zní nově: 

„Objednavatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslušném kalendářním roce 
maximálně do výše upraveného předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty, 
s ohledem na výši finančních prostředků maximálně do částky 37.374.000,- Kč v roce 2005." 

1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti, 
2) Smiuvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Cl. II 

OislQ stránky 2 



dódatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu. Přitom účastníci činí nesporným, že 
již před podpisem tohoto dodatku smlouvy dopravce zabezpečí! objednatetl závazek veřejná 

^ siužby v rozsařiu dle či. I. odst. 1, písm.a), b), c), d), 
S4) Dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou 

smluvních stran. 
5) Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisecti s platnosti origináíu, z nichž dvě 

vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce. 
6) Nedílnou součásti tohoto dodatku smlouvy je : 

Příloha £. 1 Předběžný odborný odhad zvýšeni prokazatelné ztráty na roK 2005 v důsledku 
zvýšení smluvního rozsahu dopravy. 

V Jihlavě dne .............. V Třebíči dne 

Miloš Vystrčil 
hejtman kraje 

Ing.Zdeněk Beneš 
jednatel 

Cislo stránky 



Příloha č. 1 dodatku č. 8 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad zvýšení prokazatelné 
ztráty na rok 2005 v důsledku zvýšení smluvního rozsahu dopravy byla anonymizována 
z důvodu ochrany obchodního tajemství. 



DODATEK č. 9 

ke smlouvě č. 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust.§ 19 odst 
3 zákona č. 111/1994 Sb., o sílnlční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
smlouva) 

Smluvní strany 

1. Vysočina 
kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
Zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje 
IČ: 708 90 749 
Bankovní spojení:Volksbank CZ, a s., pobočka Jihlava 
Č.účtu: 4050005000/6800 
(dále jen objednatel) 

2. Dopravce, 
TRADO-BUS,s.r.o. 
Se sídlem Komenského náměstí čp.137,č.o.9, 674 01 Třebíč 
Jednající: Ing. Zdeňkem Benešem, jednatelem společnosti 
TRADO-BUS, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp.zn.C/28252. 
IČ: 255 033 16, DIČ; CZ25503316, plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky, a.s. Třebíč, 
č.ú.:197693650277/0100 
(dále jen dopravce) 

ČI. I. 
Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti na území kraje 
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou č. 1/04, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi smluvními stranami dne 1.1. 2004 se niění následovně: 

1) ČI. I. Účel smlouvy, se mší a nahrazuje novým, který zní: 
„Učeiem smlouvy je zabezpečení základní dopravní obslužnosti v územním obvodu kraje 
Vysočina provozováním veřejné linkové osobni dopravy k obsluze jeho území linkami 
veřejné linkové osobní dopravy a jejich spoji, uvedenými v příloze čísío 1 (dále jen smluvní , 
rozsah dopravy), která je nedílnou součástí smlouvy ve smyslu ustanovení § 19 odst. 3 
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jéri zákon) a 
bližší úprava podmínek v tomto závazkovém vztahu." 

1 



2) Čl. II. Předmět smlouvy, se ruší a nahrazuje novým, který zní: 

„1. Předmětem smlouvy je: 
a) závazek dopravce zabezpečit základní dopravní obslužnost dle 6\. f této smlouvy, 

jejíž rozsah je vždy stanoven na příslušný kalendářní rok usnesením Zastupitelstva 
kraje Vysočina a je vymezen přílohou této smlouvy. Rozsah základní dopravní 
obslužností pro rok 2006 byl stanoven usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 
c. 0549/09/2005/ZK a tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku smlouvy. O rozsahu 
základní dopravní obslužnosti na další rok se smluvní strany zavazují uzavřít 
v souladu s příslušným usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina dodatek k této 
smlouvě a 

b) závazek objednatele ve smyslu ustanovení § 19b zákona a na základě podmínek 
stanovených smlouvou uhradil dopravci prokazatelnou ztrátu ze závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové osobní dopravě ve smyslu ustanovení § 19b zákona 
nejvýše ve výši uvedené v článku V, odst. 1 smlouvy, pří respektování platebních 
podmínek stanovených v čt. V smlouvy, 

2. Smluvní rozsah dopravy: 
a) pro období od 1. 1. 2006 do 9, 12. 2006 je dán přílohou č.1 tohoto dodatku smlouvy 
b) pro období od 10. 12. 2006 do 31. 12.2006 se předpokládá stejný smluvní rozsah 

dopravy jako do 9. 12, 2006 
c) na příslušný kalendářní rok bude stanoven dodatkem této smlouvy 
d) případné změny smluvního rozsahu dopravy budou řešeny formou dodatku ke 

smtouvě." 

3) Čl. 111. Doba plnění závazku, se ruší a nahrazuje novým, který zní: 

„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
Doba plnění závazku veřejné služby v rozsahu dle čl. II, odst. 2 písmeno a) a b) smlouvy je 
stanovena od 1. 1. 2006 do 31.12. 2006. Pro každý následující kalendářní rok se doba 
plnění závazku veřejné služby stanovuje dodatkem smlouvy. 
Dřívější ukončení závazku je možné pouze: 

a) písemnou dohodou obou smluvních stran, 
b) vypovězením této smlouvy některou ze smluvních stran. 
o) zánikem oprávnění dopravce provozovat dopravu, která je předmětem této smlouvy." 

4) Či. IV. Výpověď smlouvy, se ruší a nahrazuje novým, který zní: 

„1. Smlouvu v celém věcném rozsahu nebo v jeho částí může vypovědět každá ze 
smluvních stran, dopravce však pouze z důvodu neuhrazení skutečně prokázané ztráty 
podle čl. II. odst. 1, písm. b) smlouvy objednatelem po uplynutí lhůt uvedených v čí. 
V, odst. 12 smlouvy, a to po předchozím projednání s objednatelem. Vypovědět 
smlouvu lze pouze písemně s výpovědní lhůtou nejméně 75 dnů v případě vypovězení 

- . smlouvy dopravcem, v případě výpovědi smlouvy objednatelem je výpovědní fhůta 
nejméně 30 dnů. 

2. Výpovědní lhůta počíná běžet následující den po dni, kdy byla výpověď prokazatelně 
doručena druhé smluvní straně. Dopravce má nárok na úhradu ztráty prokázané ; 



ve smyslu ČL V, odst. 1-11 smlouvy i za dobu výpovědní lliůty, maximálně však 
do výše poměrné části výše úhrady prokazatelné ztráty uvedené v čl. V, odst. 1 
smlouvy odpovídající již odjetému počtu lítlometrCi smluvního rozsahu dopravy." 

5) Čl. V. Platební podmínky, se ruší a nahrazuje novým, kt@rý zní: 

„1. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2006 zpracovaný podle nařízení 
vlády č.493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní 
dopravě, předložený dopravcem je ve smyslu § 19b, odst, 3 zákona součástí smlouvy 
a je připojen jako její příloha 6. 2. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 
2006 je přílohou č. 2 tohoto dodatku smlouvy. Předběžný odborný odhad prokazatelné 
ztráty pro každý následující rok bude přílohou příslušného dodatku. Objednatel uhradí 
dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslušném kalendářním roce maximálně 
do výše předběžného odborného odhadu, s ohledem na výši finančních prostředků 
maximálně do částky 38 121 000,- Kč v roce 2006. V každém následujícím roce bude 
maximální částka stanovena dodatkem smlouvy. Pokud však dopravce prokáže 
v příslušném kalendářním roce ztrátu nižší, bude hrazena pouze do této výše. 

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na každý následující kalendářní rok 
předloží dopravce nejpozději do 14tl dnů od stanovení rozsahu základní dopravní 
obslužnosti území kraje Vysočina příslušným usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina. 

2. V případě zvýšení smluvního rozsahu dopravy předloží dopravce odborný odhad zvýšení 
prokazatelné ztráty v důsledku zvýšení smluvního rozsahu dopravy, 

3. V případě snížení smluvního rozsahu dopravy předloží dopravce odborný odhad snížení 
prokazatelné ztráty v důsledku snížení smluvního rozsahu dopravy a výše úhrady 
prokazatelné ztráty uvedené v 61 V, odst. 1 smlouvy se snižuje o poměrnou část 
odpovídající snížení počtu km smluvního rozsahu dopravy oproti původnímu odbomému 
odhadu. 

4. V případě snížení smluvního rozsahu dopravy výpovědí předloží dopravce odborný 
odhad snížení prokazatelné ztráty nejpozději poslední den výpovědní lhůty a objednatel 
sníží výši úhrady prokazatelné ztráty uvedenou v čl. V, odst. 1 smlouvy o poměrnou část 
odpovídající snížení počtu km smluvního rozsahu dopravy oproti původnímu odbomému 
odhadu. 

5. V případě dřívějšího ukončení závazku dle čl. III smlouvy náleží dopravci úhrada 
prokázané ztráty maximálně do výše poměrné části v čl. V, odst.1 smlouvy uvedené výše 
úhrady prokazatelné ztráty odpovídající již odjetým km smluvního rozsahu dopravy. 

.. Pokud objednatelem již uhrazená prokazatelná ztráta byla vyssí než tato poměrná část 
ztráty, vrátí dopravce tento rozdíl do 15 dnů od vyžádání objednatelem. Pokud 
objednatelem jíž uhrazená částka prokazatelné ztráty byla nižší než tato poměrná část 
ztráty, doplatí objednatel tento rozdíl do 15 dnů od jeho prokázání dopravcem. 

6. Skutečná výše nákladů a tržeb a skutečně uplatňovaná výše přiměřeného zisku (dále jen 
z t r á t a )  J  m a x i m á l n í  m o ž n á  v ý š e  u p r a v e n é h o  p ř i m ě ř e n é h o  z i s k u  p o d l e  č l .  V  o d s t .  8 - 1 1  
smlouvy bude dopravcem prokazována objednateli podklady zpracovanými podlé jeho 



<1-.. . . 

účetních doWadů vždy za kalendářní měsíc, v němž byl závazek dopravce podle cí. II 
bdst 1 smlouvy plněn, které předloží objednavateli do 25. dne následujícího měsíce. 

' V případě, že dopravcem do 25.11. příslušného kalendářního roku prokázaná ztráta 
bude nižší, než výše prokazatelné ztráty dle čl. V odsf. 1 smlouvy, objednatel uhradí 
dopravci do 10 pracovních dnů ode dne předložení zálohové faktury zálohu na měsíc 
listopad maximálně však do výše podle čl. V odst. 1 smlouvy. V případě, že dopravcem 
do 15. 12. příslušného kalendářního roku prokázaná ztráta bude nižší, než výše 
prokazatelné ztráty dle čl. V odst. 1 smlouvy, objednatel uhradí dopravci 
do 10 pracovních dnů ode dne předložení zálohové faktury zálohu na měsíc prosinec 
příslušného kalendářního roku maximálně však do výše podle čl. V odst, 1 smlouvy. 
Dopravce vypořádá tyto zálohy vyúčtováním ztráty podle čl, V odst 6 smlouvy za měsíc, 
na nějž byla záloha poskytnuta. Pokud prokázaná ztráta bude vyšší než poskytnutá 
záloha, uhradí objednatel dopravci tento rozdíl podle čl. V odst. 12 písm. a) smlouvy. 
Pokud prokázaná ztráta bude nižší než poskytnutá záloha, vrátí dopravce objednateli 
tento rozdíl do 10 kalendářních dnů od předložení tohoto vyúčtování. 

Souhrnná rekapitulace za příslušný kalendářní rok bude dopravcem předložena 
nejpozd ě j i  d o  2 8 ,  2 .  n á s l e d u j í c í h o  k a l e n d á ř n í h o  r o k u ,  a  t o  v  s o u l a d u  s  č l . V  o d s t .  8 - 1 1  
smlouvy. 

Při prokazování skutečné výše ztráty bude dopravce postupovat podle platných účetních 
a cenových předpisů a vycházet ze skutečných cen, nákladů, tržeb a jiných výnosů, jakož 
i jiných skutečností v tom období, za které je ztráta prokazována. 

Skutečná výše ztráty bude dopravcem prokazována po jednotlivých linkách a spojích 
smluvního rozsahu dopravy, s uvedením součtů za každou linku a za všechny linky. Pro 
jednotlivé spoje uvede dopravce za jednotlivé kalendářní měsíce tyto údaje: 

číslo linky 
číslo spoje 
délka spoje v km 
počet dnů provozu spoje 
ujeté km spoje celkem 
skutečné náklady spoje na 1 km (bez započtení přiměřeného zisku) 
celkové skutečné náklady spoje 
skutečné tržby spoje na 1 km 
celkové skutečné tržby spoje 
]ine příjmy či výnosy spoje z provozování smluvního rozsahu dopravy 
účetní výsledek spoje (provozní ztrátu popř, zisk) 
uplatňovaný přiměřený zisk spoje na 1 km 
uplatňovaný kalkulovaný přiměřený risk spoje celkem 
uplatňovaný výsledek spoje 
požadovaný přiměřený zisk spoje na 1 km 
požadovaný přiměřený zisk spoje celkem 
požadovaná výše ztráty spoje celkem 

K lomu dopravce vždy přiloží: 



í: 

- výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti za příslušný měsíc (příloha nařízení vlády 
č.493/2004 Sb,, kterou se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní 
dopravě), 

- aktuální propočet maximální výše upraveného přiměřeného zisku (§ 2 a 3 nařízení 
vlády č.493/2004 Sb,. kterou se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové 
osobní dopravě), jeho podílu, připadajícíiio na 1 km v linkové autobusové dopravě 
provozované v příslušném měsíci a jeho části, připadající na celý smluvní rozsah 
dopravy v příslušném měsíci, 

Veškeré uvedené výkazy a údaje dopravce objednateJi předá mimo fyzické podoby také 
elektronicky v souborech .xls formátu na vhodném přenosovém médiu. 

V případě nepředvídatelné ztráty dat ze strany dopravce způsobené technickými 
závadami a následnou nemožností poskytnout databázi jízdenek a tržeb spojů 
objednateli, dopravce předloží vyúčtování dle předběžného odbomého odhadu se 
zohledněním aktuálních vlivů a se zohledněním porovnání se stejným obdobím 
předchozího kalendářního roku. 

10. Do prokazované ztráty nesmí být započteny ztráty, které dopravci vznikají provozováním 
jiných linek čí spojů, které nejsou předmětem této smlouvy, 

11. V případě, že prokázání výše ztráty bude obsahovat nesprávné či neúplné údaj© nebo 
nebude obsahovat stanovené náležitosti, doplní dopravce na vyžádání objednatele 
potřebné podklady či poskytne písemné vysvětlení, v případě nesprávnosti výši ztráty 
opraví. 

12. Objednatel uhradí dopravci: 

a) na základě předložené faktury ztrátu uplatněnou podle předchozích odstavců či. 
V smlouvy za každý měsíc doby pinění smluvního rozsahu závazku veřejné služby 
do 15 pracovních dnů ode dne předložení správných a úplných podkladů ve smysíu 
článku V, odst. 6,8-11 smlouvy, avšak v souhrnu maximálně do výše podle či. V, 
odst. 1 smlouvy, 

b) v případě zájmu dopravce, na základě vystavené zálohové faktury zálohu 
na příslušný měsíc, v termínu do 10 kalendářních dnů od obdržení této faktury, vyjma 
měsíce listopadu a prosince, a to nejvýše ve výší 1/10 částky podle cl. V, odst. 1 
smlouvy, maximálně však do výše podJe cl. V, odst. 1 smlouvy. Dopravce vypořádá 
tuto zálohu vyúčtováním ztráty podle čl. V, odst, 6 smlouvy za měsíc, na nějž byla 
záloha poskytnuta. Pokud prokázaná ztráta bude nižší než poskytnutá záloha, vrátí 
dopravce objednavateli tento rozdíl do 15 pracovních dnů od předložení tohoto 

..vyúčtování-

'^S Přípádné úpravy úhrady vyplývající z rekapitulace za příslušný kalendářní rok budou 
-.provedeny do 15.4. následujícího kalendářního roku. V případě, že uiirazená ztráta bude 

^/íisí než skutečná ztráta doložená souhrnnou rekapitulací, vrátí dopravce objednavateli 
^)|^iš^nýio2díl. V případě, že uhrazená ztráta bude nížší než skutečná ztráta doíožená 

)U rekapitulací, bude rozdíl uhrazen objednatelem avšak maximálně do výše • ; 
';:čl. Vodst. 1 smlouvy. 



Pokud by v rámci kontroly objednatelem bylo zjištěno, že na základě nesprávných 
;• podkfadů byla ve smluvním období uhrazena ztráta vyšší, než jaká dopravci skutečně 

náležela, vrátí dopravce objednavateli zjištěný rozdíl do 15 pracovních dnů od obdržení 
výzvy." 

6) Čl. VI. Další ujednání, se ruší a nahrazuje novým, který zní: 

„1. Na linkách a spojích, které jsou předmětem této smlouvy, může dopravce uplatňovat 
pouze jízdné ve výši dle tarifu v souladu s platnou právní úpravu regulace jízdného, který 
jako příJoha č. 3 je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. V případě změny právní úpravy regulace jízdného bude uzavřen dodatek této smlouvy. 
Objednatel sí v tomto případě vyhrazuje právo změn v systému prokazování ztráty. 

3. Dopravce se zavazuje: 

a) využívat všech svých reálných a účelných možností ke snížení 2:tráty a činit v tomto 
směru potřebná opatření, 

b) poskytnout objednateli ekonomické, technické a realizační posouzení opatření ke 
snížení ztráty navržených mu tímto úřadem, a to ve lhůtě stanovené objednavatelem 
od obdržení tohoto návrhu, 

c) uskutečnit na základě výzvy objednavatele ve lhůtě v ní stanovené taková opatření 
ke snížení ztráty, u nichž z uvedeného ekonomického, technického i realizačního 
posouzení bude patmo, že jejich uskutečnění nebrání zvláště závažné důvody 

d) nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce, počínaje lednem 2006, 
měsíčně elektronicky nahrávat ve formátu; 
„CSV (comma separated values) - záznamově orientovaný formát dat s oddělovači 
(pofe oddělena čárkou, záznamy odděleny středníkem a CRLF). Všechny údaje jsou 
uvedeny v textovém tvaru (textová pole uzavřená ve znacích uvozovky nahoře). 
Uvozovky uvnitř textu není třeba zdvojovat. 
Soubory mohou být bez přípony nebo mít příponu TXT nebo CSV v případě jízdenek 
z rezervačního systému AMS příponu XWL" 
do celostátního informačního systému (CIS) vedeného právnickou osobou CHAPS 
spol, s r.o., všechny jízdenky vydané na území kraje Vysočina. 

4. Objednatel se zavazuje považovat za obchodní tajemství skutečnosti obchodní či 
technické povahy, s nimiž se seznámif v rámci provádění kontroly vyúčtování při 
prokazovaní ztráty, a které mají být podle vůle dopravce písemně sdělené objednavateli 
utajovány. 

5. Kalkulace ekonomicky oprávněných nákladů, tržeb a maximální možné výše 
přiměřeného zisku bude provedena v souladu s nařízením vlády č. 493/2004 Sb., kterou 

upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě. 

6. Dopravce zajistí provádění kontroly správnosti vybírání jízdného a jeho odvodů a na 
vyžádání objednavatele zpřístupní protokoly z těchto kontrol. 



^ bude objednateli na vyžádání poskytovat část čtvrtletních statistických výkazů 
3 ročního výkazu za linkovou dopravu - Doplňující údaje o ostatní pravidelné vnitrostátní 

I'áutobusové dopravě," 

7) OL VII. Sankce, se ruší a nahrazuje novým, který zní: 

„1. Pokud dopravce nedodrží lhůty pro předkládání dokladů o prokazatelné ztrátě uvedené 
v čl, V., odst. 6, 8-11 této smlouvy, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 
do 1.000," Kč za každý i započatý den prodlení. Tuto pokutu uhradí dopravce objednateli 
do 15 dnů od obdržení výzvy k její úhradě." 

Cl. II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy Č. 1/04, ve znění pozdějších dodatků, tímto dodatkem 
nedotčené zůstávají v platnosti. 

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

3. Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu. Přitom účastníci číní nesporným, 
že již před podpisem tohoto dodatku smlouvy dopravce zabezpečil objednateli závazek 
veřejné služby v rozsahu dle předložené evidence. 

4. Dodatek č. 9 nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou 
smluvních stran. 

5. Dodatek č. 9 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednavatel a dvě dopravce. 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je : 

Příloha č. 1 - Seznam linek a spojů veřejné linkové osobní dopravy, které jsou 
předmětem plnění závazku veřejné služby 

Příloha č. 2 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2006 

V Jihlavě dne 

Miloš Vystrčil 
hejtman kraje 

V Jihlavě dne 

/ 
Ing.Zdenék Beneš 
jednatel 



Smluvní rozsah dopravy - kilometry ujeté podle schválených jízdních řádů platných k 1.1.2006 
na území kraje Vysočina, není-li u konkrétní linky a spoje uvedeno jinak, 

pro období od 1.1.2006 do 9.12.2006: 

č. linky. ;:-.řižKev.li-nky č. spoje 
790211 Třebíč-Stará Říáe-Telč 1,3.5,7,9.11,15,4.6,8,10,12,18,20 
790220 Třebíč-Predín-Opatov-Dlouhá Brtnice 1.3,5.15.17,19.25,2,4,6,8,10,12,14,20,22 
790230 Třebíč-Okříšky-Predín 

Štěměchy-Zeietava-Okřísky-Ťřebíč 
1,3,5,7.9.11,13,15,23,25,2A6,8.10,14,16,22,24 

790231 
Třebíč-Okříšky-Predín 
Štěměchy-Zeietava-Okřísky-Ťřebíč 1.5,11,2,4,14 

790240 Trebíč-Kněžice-Hrutov 1,3,7,9,13,2,4,6,10.12.14,16 
790250 Trebíč-Brtnice-Jíhlava 1,3,5.9,11,16,17,19.23,25,27,31,2.4,8.10.12.16,18,20,22,20,30 
790260 Trebíč-Okříšky-Radonín 1,3.5,7,9,11.13.15,17,25,2,4.6,8,10,12,14,16,18,20.22. 30 
790270 Třebíč-Radošov-Kamenice 1,3,5,7.11,13,15,21,2,4,6.8,12,14,18,20,22 
790280 Třebič-Horní Heřmanice 1,3,5,7.11.13,15.2,4,8,10.12,14,16.18 
790290 Třebíč-Rudíkov-Bochovice.Batouchovice 1,9,15,17,4,6,8,14,18 
790300 Trebíč-Budíšov-Kamenná,Kjement!ce 3,9,11,13,15,2,6.8,12.14 
790310 Třebíč-Osíavíčka-Budisov-Nárameč 1,3,9,2,4.6 
790311 f řebíč-Velké Meziříčí-Žďár nad Sázavou 1.2 

poznámka: objednatel hradí úsek Třebíč,aut.nádr.-Velké MeziFičí,aut.nádr. 

790320 Trebíč-Budíšov-Tasov 1,3,7,13,2,6,10,14 
790321 Hodov-Nárameč-VaJd íkov-Třebíč 1,11,2,4,12 
790330 Stařeč-t^eb[^Ňáméěť n.Ósl. 1,3,5,7,2.4.6.10 
790340 fřebíč-Studenec-Ňáměsť n.Ósl--čikov 1,3,5,7,11,15,2,4,6.10,12,14 
7903&0 .. Třebíč-Hartvíkovice-í\1oheino 1.3.5,7,2,4,6,8.10 

• 790351 Třebíč-Hartvíkovíce-Náměšť n. Osl. 3,5,13,15,2,4,6.8 
790370 ' Třebíč-Hrotovíce-Rouchovany 1,3.5,9,11,13,15.2.4,6,10,12,14,16.18 
79038Q Třebíč-Dukovany 1,3.5,9.11,13,2,4,6,8,12.14,16,18 

. poznámka: spoj č. 5 a 8 v úseku "DaIešice,rozc."- "Hrotovice,aut.nádr." a zpší hradí město Hrotovice 

790390 ^řebic-Rouchovany 1.7.2,4 
790400 Trebíč-Rouchovany-Biskupjce-Pulkov 1.9,11,17,2,5,10.16,20 S; 
790410 : :Třebič-Šebkovice 1,3,7,9,11,13,15.21,2.4,6,10,12,20 r>;é 
790420 Trebíč-Cáslavlce-CIdlina-Žeietava 1,3,17,19,23,2,8,10.20.22 
790450 ;;::.TPsbíč-Želeíava-Mezlříčko 3,11,13,2,4,10 
7904S1 Tr&bíč-Rokyinice n.Rok.-fředín 1,3,5,7.9.13,15,17,21,27,29,2,4.6,8,10,12,14,20.24,28. 30,3S 

" / 
/ 
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790530 
790540 
790550 

•••79Q56O"" 
790570' 
"790620 
•ýgQQ2T 
790630 
790640' 
79Ó650 

790660 
790670 
79Ó'680 
7906^; 

790691-^ 
790700 
7SÍ7I0' 
790720 
790740 
790750 
790760 
790770 
790772 
790780 

•Nám j 3.5,7,11,15,19,23,31,2.6,8,12,20,22,24,32 
poznámka: u spoje č. 11 úsek "Sedlec,dvúr rozc." - "Kramolín" a zpět hradí obec Sedlec 

Náni^t n,P^^ 1 j 7'^ ] . A 
poznámka: spoj č. 5 v úseku Řapotice,škola - Kralice n.Ósl,,rozc. hradí obec Březník 
poznámka: spoje č. 6 a 14 v úseku Kralice n.OsL.rozc. - Rapotice,škola hradí obec Březník 
Ocmanice-Náměšť n.Osl.-Mohelno 
Náměšť n. Osi.-Vetká Bíte^ 
Tasov-Pyšel-Ňáměsť n.Ósl.-Velká Bíteš 
Náméěť n.M 
Náměšť n, Osl.-Zbraslav 
Hrotovlce-Moravské Budějovlce-Jíhlava 
Moravské Budějovice-jaroměnce n.Rok.-Dukovany 
Moravské Budéjovice-Raďkovlce-Hrotovice 
Moravské Budějovíce-Budeč 

1.5,15,21,25,2,5.8.10,14 
Í.0,4,Í1O""" 
3,5J,9,11,13,15,17,19,21,2.4,6,8,12,'14.16,18,20,22 
I.WJ,9.13,2,4,8.10,12 
1,3,5,7,2,4,6 
1^3;7,2A8 
1,'3'7;Í1,I1I5,17^^ 
1,5.2A8"' 
377.9,4,8,10' 
3,5,7,9.11,13.15.21,23,25.27^29.33.2,4,6,8,10.12, 14,16.18,20.22,26 ÍVloravské Budějovice^jetava-Predín 

pozn.1: u spojů á13 a 18 úsek „Lesonlce,rozc.2.0"- „Martínkov" a zpět hradí obec Žeietava, 
pozn.2: u spoje č. 11 „Lesonice" - „Cidlina" hradí obec Domamil 
pozn.3: u spoje č.12 úsek „Cidlína"-„Lesonice" a „Lesonice,rozc.2.0S,Jakubov u Mor.Budějovic" a zpět hradí obec Domamil 
Moravské Budějovice-Blížkovíce-Pavlřce 
Moravské Budějovice -Čásiavice -Římov 
freiaíč-Jaroměřice n.Rok -BIskupice-Puíkov 
Moravské Budějovice-Jaroměřice n.Rok.-Tfebíč 

Moravské Budejovlce-Horní Ujezd-Třebíč 
Jaroměřice n.Rok.-Lipník-Třebíč 
MoravS:ké Budějovice -Bítov 
Moravské Budějovíce-Police-Vratěnín-Jemnice 
iMoravské Budějovice-Lomy-Jemnice 
Moravské Budějovice-Jemnice 
Jemnice-Třebíc 
Jaroméflce n.Rok.-Blatnice 
Jaroměřice n.Rok.-Mikulovice-Výčapy 
Jaroměřice h.Rok,-Šebkovice 

3,7,9.11,13.2,6,10,12,14 
1A5,'7.9,Ít13.2A6.8,10,12 
1,9.1 IZÍ12,14' 
'173,5,9J1.Í3,15,17,19,21,25,27,29.33,37.39.4145.55,59,61 
2,4,6,8.10,12,20.24,26,30.32.34,36,38.40,44,46 

•l.3,7;2,4,10 
"Í.'7X2^8.10,1l',12 
1J3.15yi9^2,6,14,l6,18""" 
'1',5,'7,9 J Í,'l'3'.Í7,'l 9.2,4Í ,8.10,12,14,16,18,22 
'1,5.9.2,4,10,12 
1,3,7^ÍÍ'17,19!21,4.6;8,K^ 
1.3.1I!2^ " 
1,9.1^.13,'2,10,12,14 
1,3,5,7,2,4.6,8" 
1.7,2Í.25,2,4,8,10,26,28 

... 
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Příloha č. 2 dodatku č. 9 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na 
rok 2006 byla anonymizována z důvodu ochrany obchodního tajemství. 



DODATEK c. 10 

ke smlouvě č. 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle u$t.§ 19 odst. 3 
zákona č. 111/1994 Sb,, o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva) 

Smluvní strany 

1. Vysočina 
kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
Zastoupený: Milošem Vystrčilem^ hejtmanem kraje 
IČ: 708 90 749 
Bankovní spojení:Volksbank CZ, a s,, pobočka Jihlava 
Č.účtu: 4050005000/6800 
(dále jen objednatel) 

2. Dopravce, 
TRADO-BUS, s.r.o. 
Se sídlem Komenského náměstí čp.137,Č.0.9, 674 01 Třebíč 
Jednající: Ing. Zdeňkem Benešem, jednatelem společnosti 
TRADO-BUS, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp.zn.C/28252. 
IČ: 255 033 16. DIČ: CZ25503316. plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky. a^s. Třebíč, 
č.ú.:197693650277/0100 
(dále jen dopravce) 

ČI. I. 
Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti na území kraje 
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou č, 1/04 uzavřená mezi smluvními stranami dne 
1,1.2004, ve znění dodatku č. 5 - 9 smlouvy, (dále jen smlouvy) se mění následovně: 

1) Smluvní rozsah dopravy stanovený v článku I I ,  odst 2, písm, a) smlouvy, se upravuje takto: 

a) od 26. 2. 2006 se do základní dopravní obslužnosti kraje nové zařazují smluvní spoje 
č. 2,12,11,13 línky 790540 Náměšť n.Osl. - Velká Bíteš - Jihlava, dle změny jízdních 
řádů platných k 26. 2. 2006. Důvodem změny jízdního rádu je úprava obslužnosti linky 
pro zimní období v úseku Velká Bíteš a místní částí KošíkoV; 



od 16. 4- 2006 se do základní dopravní obslužnosti kraje nově zařazuje smluvní spoj 
" a 24 linky 790250 Třebíč - Brtnice - Jihlava, d]e změny jízdních řádů platných 

"íc 18. 4. 2006. Důvodem změny jízdního rádu je zlepšení dopravní obslužnosti na trase 
: této línky. 

2) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2006 v důsledku zvýšení smluvního 
rozsahu dopravy dle článku I, odst. 1, písm. a), b) tohoto dodatku, předložený v souladu se 
/nňním cfánku V, odsí. 2 smlouvyje připojen jako příloha d 1 tohoto dodatku smlouvy. 

3) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2006 zpracovaný podle nařízení vlády 
c. 493/2004 Sb,. kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě, 
předložený dopravcem, je ve smyslu ust. §19b, odst. 3 zákona 111/1994 Sb. o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů součástí smlouvy a je připojen jako příloha č, 2 
dodatku č. 9 smlouvy, se doplňuje o změnu smluvního rozsahu dopravy dle předběžného 
odborného odhadu prokazatelné ztráty uvedeného v článku I, odst. 2 tohoto dodatku, 

ČI, II. 
1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. 
2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůJe, 

nikoliv v tísni ant za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
3) Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu. Přitom účastníci činí nesporným, že 

již před podpisem tohoto dodatku smlouvy dopravce zabezpečil objednateli závazek veřejné 
služby v rozsahu dle čí, I. odst. 1, písm.a) 

4) Dodatek č. 10 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou 
smluvních stran, 

5) Dodatek č. 10 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce. 

6) Nedílnou součástí tohoto dodatku smfouvy je : 
Příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2006 v důsledku 
změny smluvního rozsahu dopravy. 

V Jihlavě dne 
U, ('4 

V dne 

iVliloš Vystrčil 
hejtman kraje 

;• ! . 'S'-' ' 

'•v 

L J .  

Ing. záeněk Beneš 
jednatel dopravce 

p55}WWíS*«B<^ 
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Příloha č. 1 dodatku č. 10 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na 
rok 2006 v důsledku změny smluvního rozsahu dopravy byla anonymizována z důvodu 
ochrany obchodního tajemství. 



DODATEK č. 11 

ke smlouvě č. 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné íinkové osobní dopravě, uzavřené podle ust.§ 19 odst. 3 
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů {dáte jen smlouva) 

Smluvní strany 

1, Vysočina 
kraj se sídlem Žižkova 57. 587 33 Jiíilava 
Zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje 
iČ: 708 90 749 
Bankovní spojení:Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Č.úctu: 4050005000/6800 
(dále jen objednatel) 

2, Dopravce, 
TRADO-BUS, s.no. 
Se sídlem Třebíč, Komenského náměstí čp.137, č.o.9, PSČ 674 01 
Jednající: MA Evou Kratochvílovou, jednatelkou 
TRADO-BUS, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp.zn.C/28252. 
IČ: 255 033 16, DIČ: CZ25503316. plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky, a.s. Třebíč, 
č.ú.il 97693650277/0100 
(dále jen dopravce) 

ČI. [. 
Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti na území kraje 
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou č. 1/04 uzavřená mezi smluvními stranami dne 
1.1.2004, ve znění dodatku č. 5 -10 smlouvy, (dále jen smlouvy) se mění následovně: 

1) Smluvní rozsah dopravy stanovený v článku 11= odst. 2, písm. a) smlouvy, se upravuje tai^to: 

a) od 3. 9. 2006 se zvyšuje počet kilometrů na smluvních spojích linky 790431 Třebíč-
Rokytnice n. Rok, - Predín, dle změny jízdního řádu platného k 1. 9. 2006. Důvodem . 
změny jízdního rádu je zlepšení dopravní obslužnosti přf přepravě žáků na trase této . 
linky. 



b) od 3. 9. 2006 se snižuje počet kilometrů na smluvních spojích [Inky 790220 Třebíč-
Predín-Opatov-Dlouhá Brtnice, dte změny jízdního řádu platného k 1. 9, 2006. Důvodem 
změny jízdního rádu je pi^evedení vybraného spoje na linku 790431. K převedeni dochází 
v rámci zlepšení dopravní obslužnostl pfi přepravě žáků na trase této linky, 

o) od 14. 8: 2006 se rusí smluvní spoje č. 7 a 10 na lince 790211. Zároveň se od stejného 
data nově zavádí smluvní spoje č. 7 a 8 na lince 790231. Jedná se o převedení 
stávajících spojů na jinou linku. Rozsah dopravy v počtu kilometrů ani předběžný 
odborný odhad se touto změnou nemění. 

2) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2006 v důsledku změny smluvního 
rozsahu dopravy dle článku I, odst, 1, písm. a), b) tohoto dodatku, předložený v souladu se 
znáním článku V, odst. 2 smlouvy je připojen jako příloha č. 1 tohoto dodatku smlouvy. 

3) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2006 zpracovaný podle nařízení vlády 
č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě, 
předložený dopravcem, je ve smyslu ust, §196^ odst. 3 zákona 111/1994 Sb. o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů součástí smlouvy a je připojen jako příloha č. 2 
dodatku č, 9 smlouvy, se doplňuje o změnu smluvního rozsahu dopravy dle předběžného 
odborného odhadu prokazatelné ztráty uvedeného v článku I, odst 2 tohoto dodatku. 

I 

4) Věta čtvrtá odst. 1, článku V smlouvy Platební podmínky, zní nově; | 

„Objednavatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslušném kalendářním roce I 
maximálně do výše upraveného předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty, I 
s ohledem na výši finančních prostředků maximálně do částky 38.126.000,- Kč v roce 2006." I 

ČI. 11. 
1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti, 
2) Smluvní strany prohlašuji, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
3) Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu. 
4) Dodatek č. 11 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou 

smluvních stran, 
5) Dodatek č. 11 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě 

vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce. 
6) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je : 

Příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2006 v důsledku 
změny smluvního rozsahu dopravy. 

číslo sUáhky 2 
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Miloš Vystrčil 
^ heitman kraje 

-3 

V Třebíčí dne 14.8.2006 

TRADO-BUS, s.r.o. 

MA Eva Kratochvílová, jednatelka 
dopravce 

•ÍSS.JÍ36Í; 

ís"?'! i'i ?. TíůbiS 
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Číšio stráhŘy 3: 



Příloha č. 1 dodatku č. 11 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na 
rok 2006 v důsledku změny smluvního rozsahu dopravy byla anonymizována z důvodu 
ochrany obchodního tajemství. 



DODATEK č. 12 

ke smlouvě č. 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust.§ 19 odst. 3 
zákona č. 111/1994 Sb,, o silniční dopravě, ve znění pozdějšícfi předpisů (dále jen smlouva) 

Smluvní strany 

1, Vysočina 
kraj se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 
zastoupený: Milošem Vystrčilem, liejtmanem kraje 
IČ: 70890749 
bankovní spojení: Volksbank C2, a.s., pobočka Jihlava 
aúčtu: 4050005000/6800 
(dále jen objednatel) 

2.TRAD0-BUS, s,r.o. 
se sídlem Třebíč, Komenského náměstí č.p. 137, č.o. 9, PSČ 674 01 
jednající: MA Evou Kratochvílovou, jednatelkou 
TRADO-BUS, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě. 
pod sp.zn. C/28252. 
IČ: 25503316 
DIČ: CZ25503316 
plátce DPH 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč 
č.ú.:197693650277/0100 
(dále jen dopravce) 

ČI. I. 
Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obsiužnosti na území kraje 
Vysočina vei^jnou linkovou osobní dopravou č. 1/04 uzavřená mezi smluvními stranami dne 
1.1.2004, ve znění dodatků č. 5-11 smlouvy (dále jen smlouva) se mění následovně: 

1) Smluvní rozsah dopravy stanovený v článku II., odst 2, písm. a) smlouvy, se upravuje takto: 

a) od 25. 9. 2006 se do základní dopravní obsiužnosti kraje Vysočina nově zařazují smluvní 
spoje č. 7 a 10 na Unce 790351 Třebíč - Hartvíkovice - Náměšť n.Osl., dle změny jízdního 
rádu platného k25. 9, 2006. Důvodem změny jízdního řádu je zlepšení dopravní 
obsiužnosti při přepravě žáků na trase této linky. 



2) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2006 v důsledku změny smluvního 
rozsahu dopravy dle článku odst. písm. a) tohoto dodatku, předložený v souladu se 
zněním článku V., odst. 2 smlouvy je připojen jako příloha č. 1 tohoto dodatku smlouvy. 

3) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2006 zpracovaný podle nařízení vlády 
č, 493/2004 Sb.. kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě, 
předložený dopravcem ve smyslu ust. §19b, odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisu, který je součástí smlouvy a je připojen jako příloha 
Č.2 dodatku č. 9 smlouvy, se doplňuje o změnu smluvního rozsahu dopravy dle předběžného 
odborného odhadu prokazatelné ztráty uvedeného v článku odst. 2 tohoto dodatku. 

4) Věta čtvrtá odst. 1, článku V. smlouvy zní nově: 

„Objednavatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslušném kalendářním roce 
maximálně do výše upraveného předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty, 
s ohledem na výší finančních prostt'edkCi maximálně do částky 38.129.000,- Kč v roce 2006." 

1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti, 

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

3) Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne jeho podpisu. 

4) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce. 

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je: 
Příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2006 v důsledku změny 
smluvního rozsahu dopravy. 

Cl. ir. 

v Jihlavě dne V Třebíči dne 

Za objednatele: Dopravce: 

Miloš Vystrčil MA Eva Kratochvílová 
hejtman kraje Vysočina jednatelka dopravce D Í,C •?. 5,M 

Číslo stráHky-



Příloha č. 1 dodatku č. 12 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na 
rok 2006 v důsledku změny smluvního rozsahu dopravy byla anonymizována z důvodu 
ochrany obchodního tajemství. 



DODATEK a. 13 

ke smlouvě č. 1/04 

o závazku veřejné sfužby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust,§ 19 odst. 3 
zákona č. 111/1994 Sb-, o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva) 

Smluvní strany 

1. Vysočina 
kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
Zastoupený: MiJošem Vystrčilem, hejtmanem kraje 
IČ: 708 90 749 
Bankovní spo]ení:Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Č.účtu: 4050005000/6800 
(dále jen objednatef) 

2, Dopravce, 
TRADO-BUS, s.r.o. 
Se sídlem Komenského náměstí čp,137, č.o.9, 674 01 Třebíč 
Jednající: MA Evou Kratochvílovou, jednatelkou 
TRADO-BUS, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp.zn.C/28252. 
IČ: 255 033 16, DIČ: CZ25503316, plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky, a.s. Třebíč, 
č.ú.:197693650277/0100 
(dále jen dopravce) 

ČI. I. 
Smfouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti na území kraje 
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou č, 1/04 uzavřená mezi smluvními stranami dne 
1,1.2004, ve znění dodatku č. 5- 12 smlouvy, (dále jen smlouva) se mění následovně; 

1) Smluvní rozsah dopravy stanovený v článku 1], odst 2, písm, a) smlouvy, se upravuje takto: 

a) od 18. 4. 2006 do 30.11.2006 se zvyšuje počet kHometrů r>a smluvních spojích, linky 
790250 dle objížďkových jízdních řádů platných od 18-4.2006. Důvodem změny jízdních 
řádů je uzavírka silnice íl/405 na trase linek v úseku Jihlava - Příseks. 



2) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2006 v důsledku změny smluvního 
rozsahu dopravy d!e článku !, odst. 1, písm. a) tohoto dodatku, předložený v souladu se 
zněním článku V, odst. 2 smlouvy je připojen jako příloha č. ^ tohoto dodatku smlouvy. 

3) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2006 zpracovaný podle nařízení vlády 
č, 493/2004 Sb,. kterým se upravuje prokazaíeíná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě, 
předložený dopravcem, je ve smyslu ust. §19b, odst. 3 zákona 111/1994 Sb. o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů součástí smlouvy a je připojen jako příloha č. 2 
dodatku č. 9 smiouvy, se doplňuje o změnu smluvního rozsahu dopravy dle předběžného 
odborného odhadu prokazatelné ztráty uvedeného v článku I, odst. 2 tohoto dodatku. 

4) Věta čtvrtá odst. 1. článku V smfouvy Platební podmínky, zní nově; 

„Objednavatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslušném kalendářním roce 
maximálně do výše upraveného předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty, 
s ohledem na výši finančních prostředků maximálně do částky 38.289.000,- Kč v roce 2006." 

1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. 
2) Smluvní strany prohlašuji, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni ani za jinak jednostranné nevýhodných podmínek, 
3) Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu. Přitom účastníci činí nesporným, ̂  

před podpisem tohoto dodatku smlouvy dopravce zabezpečil objednateli závazek veřejné 
služby v rozsahu dle či. I, odst. 1 tohoto dodatku. 

4) Dodatek č. 13 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnou osobou 
obou smluvních stran. 

5) Dodatek č. 13 vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotoveni obdrží objednatel a dvě dopravce. 

6) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je : 
Příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2006 v důsledku 
změny smluvního rozsahu dopravy. 

V Jihlavě dne k. V Třebíči dne 

ČI. N. 

TRAD' 

KOiUr.iisKíi(, jííiy j 5 
á7-í 0,1; 

C Z / 5 ^ ( f i 3  í  6  

í\^řloš Vystrčil 
hejtman kraje 

MA Eva Kratochvílová 
jednatelka dopravce 

číslo stránky 



Příloha č. 1 dodatku č. 13 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na 
rok 2006 v důsledku změny smluvního rozsahu dopravy byla anonymizována z důvodu 
ochrany obchodního tajemství. 



DODATEK č. 14 

ke smlouvě č. 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust,§ 19 odsí, 
3 zákona č, 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
smlouva) 

Smluvní strany 

1. Vysočina 
kraj se sídfem Žižkova 57, 587 33 Jihiava 
zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje 
k podpisu dodatku smlouvy pověřen: Václav Kodet, náměstek hejtmana 
IČ: 708 90 749 
Bankovní spojení:Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Č.účtu: 4050005000/6800 
(dáte jen objednatel) 

2, Dopravce, 
TRADO-BUS, s r.o. 
Se sídiem Komenského nám. 137, 674 01 Třebíč 
Jednající: I^A Evou Kratochvíiovou, jednatelkou společnosti 
TRADO-BUS, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp.zn.C/28252. 
IČ: 255 033 16, D3Č: CZ25503316, plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky, a.s. Třebíč, 
č.ú.:197693650277/0100 

(dáie jen dopravce) 

č i l .  
Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti na území kraje 
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou č, 1/04, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi smluvními stranami dne 1, 1. 2004 se mění následovně: 

1) ČI. L Účei smlouvy, se ruší a nahrazuje novým, který zní: 
„Účelem smlouvy je zabezpečení základní dopravní obslužnosti v územním obvodu kraje 
Vysočina provozováním veřejné iinkové osobní dopravy k obsluze jeho území linkamj 

i 



veřejné linkové osobní dopravy a jejich spoji, uvedenými v příloze číslo 1 (dáie jen smluvní 
rozsah dopravy), která je nedílnou součástí smlouvy ve smyslu ustanovení § 19 odst, 3 
zákona č. 111/1994 Sb., o siiniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
a bližší úprava podmínek v tomto závazkovém vztahu." 

2 )  ČI. 11. Předmět smlouvy, se ruší a nahrazuje novým, který zní: 

„1. Předmětem smlouvy je: 
a) závazek dopravce zabezpečit základní dopravní obslužnost dle či. I této smlouvy, 

jejíž rozsah je vždy stanoven na příslušný kalendářhí rok usnesením Zastupitelstva 
kraje Vysočina a je vymezen přílohou této smlotiVý- Rozsah základní dopravní 
obslužnostř pro rok 2007 byl stanoven usnesením Žastupiteistva kraje Vysočina 
č. 0576/09/2006/ZK a tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku smlbuvy, O rozsahu základní 
dopravní obsiužnosti na další rok se smluvní strany zavazují uzavřít v souladu 
s příslušným usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina dodatek k této smlouvě a 

b) závazek objednatele ve smyslu ustanovení § 19b zákona a na základě podmínek 
stanovených smlouvou uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu ze závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové osobní dopravě ve smyslu ustanovení § 19b zákona 
nejvýše ve výši uvedené v článku V. odst. 1 smlouvy, při respektování píátébníčh 
podmínek stanovených v či. V smlouvy. 

2. Smluvní rozsah dopravy: 
a) pro období ob 1. 1. 2007 do 8. 12. 2007 je dán přílohou č.1 tohoto dodatku smlouvy 
b) pro období od 9. 12. 2007 do 31. 12. 2007 se předpokládá stejný smluvní rozsah 

dopravyjakodoS. 12.2007 
c) na příslušný kalendářní rok bude stanoven dodatkem této smlouvy 
d) případné změny smluvního rozsahu dopravy budou řešeny formou dodatku ke 

smlouvě." 

3) ČI. ILL Doba plnění závazku, se ruší a nahrazuje novým, který zní: 

„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
Doba plnění závazku veřejné služby v rozsahu dle čl. h, odst, 2 písmeno a) a b) smlouvy je 
stanovena od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007. Pro každý následující kalendářní rok se doba 
plnění závazku veřejné služby stanovuje dodatkem smlouvy. 
Dřívější ukončení závazku je možné pouze: 

a) písemnou dohodou obou smluvních stran, 
b) vypovězením této smlouvy některou ze smluvních stran, 
c) zánikem oprávnění dopravce provozovat dopravu, která je předmětem této smlouvy." 

4) ČL IV. Výpověď smtouvy, se ruší a nahrazuje novým, který zní; 

„1 1. Smlouvu v celém věcném rozsahu nebo v jeho části může vypovědět každá 
ze smluvních stran, dopravce však pouze z důvodu neuhrazení skutečně prokázané 
ztráty podle čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy objednatelem po uplynutí lhůt uvedených 
v ČI. V. odst. 12 smlouvy, a to po předchozím projednáni s objednatelem. Vypovědět 
smlouvu lze pouze písemně s výpovědní Jhůtou nejméně 75 dnů v případě vypovězení 



smlouvy dopravcem, v případě výpovědi smlouvy objednatelem je výpovědní lhůta 
nejméně 30 dnů. 

Výpovědní lhůta počíná běžet následující den po dnř, kdy byla výpověď prokazatelně 
doručena druhé smtuvni straně. Dopravce má nárok na úhradu ztráty prokázané 
ve smyslu čL V, odst. 1-11 smlouvy I za dobu výpovědní lhůty, maximálně však 
do výše poměrné části výse úhrady prokazatelné ztráty uvedené včl. V, odst. 1 
smlouvy odpovídající již odjetému počtu kilometrů smluvního rozsahu dopravy." 

Čl V. Platební podmínky, se rusí a nahrazuje novým, který zní: 

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2007 zpracovaný podle Nařízení 
vlády č.493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní 
dopravě, předložený dopravcem je ve smyslu § 19b, odst. 3 zákona součástí smlouvy 
a je připojen jako její příloha č. 2. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 
2007 je přílohou č. 2 tohoto dodatku smlouvy. Předběžný odborný odhad prokazatelné 
ztráty pro každý následující rok bude přílohou příslušného dodatku. Objednatel uhradí 
dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslušném kalendářním roce maximálně 
do výše předběžného odborného odhadu, s ohledem na výši finančních prostředků 
maximálně do částky 39 000.000 Kč v roce 2007. V každém následujícím roce bude 
maximální částka stanovena dodatkem smbuvy. Pokud však dopravce prokáže 
v příslušném kalendářním roce ztrátu nižší, bude hrazena pouze do této výše. 

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na každý následující kalendářní rok 
předloží dopravce nejpozději do 14ti dnů od stanovení rozsahu základní dopravní 
obslužnostf území kraje Vysočina příslušným usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina. 

V případě zvýšení smluvního rozsahu dopravy předloží dopravce odborný odhad zvýšení 
prokazatelné ztráty v důsledku zvýšení smluvního rozsahu dopravy, 

V případě snížení smluvního rozsahu dopravy předloží dopravce odborný odhad snížení 
prokazatelné ztráty v důsledku snížení smluvního rozsahu dopravy a výše úhrady 
prokazateiné ztráty uvedené v čl. V, odst. 1 smlouvy se snižuje o poměrnou část 
odpovídající snížení počtu km smluvního rozsahu dopravy oproti původnímu odbornému 
odhadu. 

V případě snížení smluvního rozsahu dopravy výpovědí předloží dopravce odborný odhad 
snížení prokazatelné ztráty nejpozději poslední den výpovědní lhůty a objednatel sníží 
výši úhrady prokazatelné ztráty uvedenou v čl. V, odst. 1 smJouvy o poměmou část 
odpovídající snížení počtu km smluvního rozsahu dopravy oproti původnímu odbornému 
odhadu. 

V případě dřívějšího ukončení závazku dle čl. HI smlouvy náleží dopravci úhrada 
prokázané ztráty maximálně do výše poměrné části v čl. V, odst.1 smlouvy uvedené výše 
úhrady prokazatelné ztráty odpovídající již odjetým km smluvního rozsahu dopravy. 
F^okud objednatelem již uhrazená prokazatelná ztráta byia vyšší než tato poměrná část 
ztráty, vrátí dopravce tento rozdíl do 15 dnů od vyžádání objednatelem. Pokud 
objednatelem jíž uhrazená částka prokazatelné ztráty byla nížší než tato poměrná část 
ztráty, doplatí objednatel tento rozdíl do 15 dnů od jeho prokázání dopravcem. 



6. Skutečná výše nákladů a tržeb a skutečně uplatňovaná výše přiměřeného zisku (dále jen 
ztráta) I maximální rnožná výše upraveného přiměřeného zisku podle čL V odst. 8-11 
smlouvy bude dopravcem prokazována objednateli podklady zpracovanými podle jeho 
účetních dokladů vždy za Kaíendární měsíc, v němž byl závazek dopravce podle čl. II 
odst 1 smlouvy plněn, které předloží objednavateli do 25. dne následujícího měsíce. 
V případě, že dopravcem do 25. 11. příslušného kalendářního roku prokázaná ztráta 
bude nižší, než výše prokazatelné ztráty dle čl. V odst. 1 smlouvy, objednatel uhradí 
dopravci do 10 pracovních dnů ode dne předložení zálohové faktury zálohu na měsíc 
listopad maximálně však do výše podle čl. V odst. 1 smlouvy. V případě, že dopravcem 
do 15.12, příslušného kalendářního roku prokázaná ztráta bude nížsí, než výše 
prokazatelné ztráty dle čl. V odst. 1 smlouvy, objednatel uhradí dopravci 
do 10 pracovních dnů ode dne předložení zálohové faktury zálohu na měsíc prosinec 
příslušného kalendářního roku maximálně však do výše podle čl. V odst 1 smlouvy. 
Dopravce vypořádá tyto zálohy vyúčtováním ztráty podle čl. V odst 6 smlouvy za měsíc, 
na nějž byla záloha poskytnuta. Pokud prokázaná ztráta bude vyšší než poskytnutá 
záloha, uhradí objednatel dopravci tento rozdfl podle čl. V odst. 12 písm. a) smlouvy. 
Pokud prokázaná ztráta bude nižší než poskytnutá záloha, vrátí dopravce objednateli 
tento rozdíl do 10 kalendářních dnů od předložení tohoto vyúčtování. 

7. Souhrnná rekapitulace za příslušný kalendářní rok bude dopravcem předložena 
nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku, a to v souladu s čl.V odst. 8-11 
smlouvy. 

8. Pří prokazování skutečné výše ztráty bude dopravce postupovat podle platných účetních 
a cenových předpisů a vycházet ze skutečných cen, nákladů, tržeb a jiných výnosů, jakož 
i jiných skutečností v tom období, za které je ztráta prokazována. 

9. Skutečná výše ztráty bude dopravcem prokazována po jednotlivých linkách a spojích 
smluvního rozsahu dopravy, s uvedením součtů za každou linku a za všechny linky. Pro 
jednotlivé spoje uvede dopravce za jednotlivé kalendářní měsíce tyto údaje; 

číslo linky 
číslo spoje 
délka spoje v km 
počet dnů provozu spoje 
ujeté km spoje celkem 
skutečné náklady spoje na 1 km (bez započtení přiměřeného zisku) 
celkové skutečné náklady spoje 
skutečné tržby spoje na 1 km 
celkové skutečné tržby spoje 

- jiné příjmy či výnosy spoje z provozování smluvního rozsahu dopravy 
účetní výsledek spoje (provozní ztrátu popr. zisk) 
uplatňovaný přiměřený zisk spoje na 1 km 
uplatňovaný kalkulovaný přiměřený zisk spoje celkem 
uplatňovaný výsledek spoje 
požadovaný přiměřený zisk spoje na 1 km 
požadovaný přiměřený zisk spoje celkem 
požadovaná výše ztráty spoje celkem 
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K tortiu dopravce vždy přiloží: 
- výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti za příslušný měsíc (príiolia Nařízení vlády 

Č.493/2004 Sb., kterou se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní 
dopravě), 

- aktuální propočet maximální výše upraveného přiměřeného zisku (§ 2 a 3 Nařízení 
vEády č.493/2004 Sb., kterou se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové 
osobní dopravě), jeho podílu, připadajícího na 1 km v linkové autobusové dopravě 
provozované v příslušném měsíci a jeho části, připadající na celý smluvní rozsah 
dopravy v příslušném měsíci, 

Dopravce předloží do 35 dnů po ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí statistický 
výkaz MDS ČR Dop(IVIDS) 2-04 a Dop(MDS) 3-04. 

Veškeré uvedené výkazy a údaje dopravce objednateli předá mimo fyzické podoby také 
elektronicky v souborech .xls formátu na vhodném přenosovém médiu. 

V případě nepředvídatelné ztráty dat ze strany dopravce způsobené technickými 
závadami a následnou nemožnosti poskytnout databázi jízdenek a tržeb spojů 
objednateli, dopravce předloží vyúčtování dle předběžného odborného odhadu se 
zohledněním aktuálních vlivů a se zohledněním porovnání se stejným obdobím 
předchozího kalendářního roku. 

10. Do prokazované ztráty nesmí být započteny ztráty, které dopravci vznikají provozováním 
jiných linek či spojů, které nejsou předmětem této smlouvy. 

11. V případě, že prokázání výše ztráty bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo 
nebude obsahovat stanovené náležitosti, doplní dopravce na vyžádání objednatele 
potřebné podklady či poskytne písemné vysvětlení, v případě nesprávnosti výši ztráty 
opraví. 

12. Objednatel uhradí dopravci: 

a) na základě předložené faktury ztrátu uplatněnou podle předchozích odstavců 
ČI. V smlouvy za každý mésíc doby plnění smluvního rozsahu závazku veřejné 
služby do 15 pracovních dnů ode dne předložení správných a úplných podkladů 
ve smysEu článku V, odst. 6, 8 - 11 smlouvy, avšak v souhrnu maximálně do výše 
podle ČI, V, odst. 1 smlouvy, 

b) v případě zájmu dopravce, na základě vystavené zálohové faktury zálohu 
na příslušný měsíc, v termínu do 10 kalendářních dnů od obdržení této faktury, vyjma 
měsíce listopadu a prosince, a to nejvýše ve výši 1/10 částky podle ČL V, odst. 1 
smlouvy, maximálně však do výše podle či. V, odst. 1 smlouvy. Dopravce vypořádá 
tuto zálohu vyúčtováním ztráty podle čl. V, odst. 6 smfouvy za měsíc, na nějž byía 
záloha poskytnuta. Pokud prokázaná ztráta bude nižší než poskytnutá záloha, vrátí 
dopravce objednavateli tento rozdíl do 15 pracovních dnů od předložení tohoto 
vyúčtování. 

13^ Prtpadne úpravy úhrady vyplývající z rekapitulace za příslušný kalendářní rok budou 
provedeny do 15. 5. následujícího kalendářního roku. V případě, že uhrazená ztráta bude 
vyšší než skutečná ztráta doložená souhrnnou rekapitulací, vrátí dopravce objednavateli 



zjištěný rozdíl. V případě, že uhrazená zlráia bude nižší než skutečná ztráta doložená 
souhrnnou rekapitulací, bude rozdíl uhrazen objednatelem avšak maximálně do výše 
podle 51. V odst, 1 smlouvy. 

14. Pokud by objednatelem v rámci kontroly vyúčtování a státního odborného dozoru bylo 
zjištěno, že na základě nesprávných podkladů byla ve smluvním období uhrazena ztráta 
vyšší, než jaká dopravci skutečně náležela, vrátí dopravce objednavateli zjištěný rozdíl 
do 15 pracovních dnů od obdržení výzvy." 

6) Čl. VI. Další u|ednání, se ruší a nahrazuje novým, kt@rý zní: 

„1. Na linkách a spojích, které jsou předmětem této smlouvy, může dopravce uplatňovat 
pouze jízdné ve výši dle tarifu v souladu s platnou právní úpravu regulace jízdného, který 
jako příloha č. 3 je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. V případě změny právní úpravy regulace jízdného bude uzavřen dodatek této smlouvy. 
Objednatel si v tomto případě vyhrazuje právo změn v systému prokazování ztráty. 

3. Dopravce se zavazuje; 

a) využívat všech svých reálných a účelných možností ke snížení ztráty a činit v tomto 
směru potřebná opatření, 

b) poskytnout objednateli ekonomické, technické a realizační posouzení opatření 
ke snížení ztráty navržených mu tímto úřadem, a to ve lhůtě stanovené 
objednavatelem od obdržení tohoto návrhu, 

c) uskutečnit na základě výzvy objednavatele ve lhůtě v ní stanovené taková opatření 
ke snížení ztráty, u nichž z uvedeného ekonomického, technického 1 realizačního 
posouzení bude patmo, že jejich uskutečnění nebráni zvláště závažné důvody 

d) nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce elektronicky nahrávat ve 
formátu: 
„CSV (comma separated values) - záznamově orientovaný formát dat s oddělovači 
(pole oddělena Čárkou, záznamy odděleny středníkem a CRLF). Všechny údaje jsou 
uvedeny v textovém tvaru (textová pole uzavřená ve znacích uvozovky nahoře). 
Uvozovky uvnitř textu není třeba zdvojovat. 
Soubory mohou být bez přípony nebo mít příponu TXT nebo CSV v případě jízdenek 
z rezervačního systému AMS příponu XML" 
do celostátního informačního systému (CIS) vedeného právnickou osobou CHAPS 
spol. s r.o., všechny jízdenky vydané na území kraje Vysočina 

e) umožnit objednateli výkon státního odborného dozoru v souladu s § 19b odst. 4 
zákona a § 8 Nařízení vlády č. 493/2004 Sb. Objednatel si vyhrazuje právo 
zabezpečení výše uvedeného státního odborného dozoru prostřednictvím 
nezávislého auditora, který z pověření objednatele a jeho jménem státní odborný 
dozor provede. 

f) vést podvojné účetnictví v souvislosti se zákonem č. 563/'1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisu (nikoli daňovou evidenci), a dále v rámci účetnictví 
podrobnou analytickou evidenci údajů rozhodných pro stanovení předběžného 
odborného odhadu prokazatelné ztráty a pro propočet skutečných ekonomicky 



oprávněných nákladů, minirrřálně v členění odpovídajícího výkazu nákladů a tržeb-
přavidelné autobusové dopravy - viz příloha č. 2 smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje považovat za obchodní tajemství skutečnosti obchodní či 
technické povahy, s nimiž se seznámil při prokazovaní ztráty nebo v rámci kontrol 
vyúčtování a státního odborného dozom, a které mají být podle vůie dopravce písemně 
sdělené objednavateli utajovány. 

5, Ustanovení článku VI. odst.4 smlouvy se nevztahuje na poskytování informací, jež je 
objednatel povinen poskytovat podle ^kona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 

6, Kalkulace ekonomicky oprávněných nákladů, tržeb a maximální možné výše 
přiměřeného zisku bude provedena v souladu s Nařízením vlády č. 493/2004 Sb., kterou 
se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě. 

7. Dopravce zajistí provádění kontroly správnosti vybírání jízdného a jeho odvodů a na 
vyžádání objednavatele zpřístupní protokoly z těchto kontrol. 

7) ČI. VII. Sankce, se ruší a nahrazuje novým, který zní: 

„1. Pokud dopravce nedodra ihůly pro předkládání dokladů o prokazatelné ztrátě uvedené 
v či. V., odst. 6, 8-11 této smlouvy, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 
do 1.000," Kč za každý i započatý den prodlení. Tuto pokutu uhradí dopravce objednateii 
do 15 dnů od obdržení výzvy k její úhradě. 

2 Nepředloží-li dopravce souhrnnou rekapitulaci dle článku V. odst. 7, může objednatel 
uplatnit smluvní pokutu až do výše 5.000,- Kč. Tuto pokutu uhradí dopravce objednateEi 
do 15 dnů od obdržení výzvy kjejí úhradě." 

ČI. II. 
Závěrečná ustanoveni 

Ostatní ustanovení smlouvy d 1/04, ve znění pozdějších dodatků, tímto dodatkem 
nedotčené zůstávají v platnosti. 

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

3. Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu. Přitom účastníci činí nesporným, 
; , že již před podpisem tohoto dodatku smlouvy dopravce zabezpečil objednateli závazek 
; veřejné služby v rozsahu die čl.l odstavce 2 tohoto dodatku smiouvy. 

4. Dodatek č. 14 nabývá piatnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou 
smluvních stran. 

Dodatek č. 14 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž: dvě 
vyhotovení obdrží objednavatel a dvě dopravce. 

^•S . - -š, •• 
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0. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je : 

Příloha č. 1 - Seznam linek a spojů veřejné linkové osobní dopravy, které jsou 
předmětem plnění závazku veřejné služby 

Příloha č. 2 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2007 

2 4 01. 2007 
V Jihlavě dne V Třebíči dne 

TRADO-BUS, s.r.o. 

Ji 

.jiXÁJ 

/ 

Václav Kodet 
náměstek hejtmana 

MA Eva Kratochvílová 
dopravce 

,  w  v - » ,  a . r ,  o ,  
K o a e a s k 4 i « s  s á s a .  i 3 7  

674 0] T?eVíí 
D Í Č :  C 5 i : 2 í 3 0 3 J l é  
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Příloha č. 1 k dodatku č. 14 ke smlouvě č. "í/M 
Smluvní rozsah dopravy - kilometry ujeté podl© schválených jízdních řádů platných k 1.1.2007 

na území kraje Vysočina, není-li u konkrétní linky a spoje uvedeno jinak, 
pro období od 1.1.2007 do 8.12.2007: 

790211 
790220 
790230 
796231 

'790240 
79Ó250 

^79026'í 

79Ó270 
790280 
790290 
790300 
790310 

790320 

79033Ó 
790340 
790350 
790351 
790370 
79bpo 

79039Ó 
7904Ó0 
790410" 
780420' 
796430 

název linky 
Třebíč-Stará Říse-Telč 
Trebíč-Předín-Opatov-Dlouhá Brtnice 
třebíč-Okříšky-Předín 
Sféměchy-Želeteva-Ókřísky-^^ 
Tfebíč-Kněžice-Hrutov 
Ťřebíč-Brtnice-Jihlava 
Jrebic-Okrisky-Rsdonin 
poznámka: spoj č. 24 s platností od 28.1,2007 
Trebíč^Rad^ 

Ťřebíč-Homí HeJVnanice 
třebíč-Řudíkov;^ochovice,BatqiJC^oyice 
trebíč-Sudišov-Karnermá^ementice 
fřebíč-Ósiavička-Budišov-Nárarneč 
ŤřebíČ-Velké Meziríčí-Žďár nad Sázavou 
poznámka: objednatel hradí úsek Trebíč,aut-nádr.-
fřebíč-Budišov-Ťasov 
Hodov-Nárameč-Valdíkoy-Trebíč 
Stareč-Trebíč-Ňáméšť n.OsL 
Ťřebíč-Študenec-Nárriěěť n.Osi.-Čikov 
ŤřebíČ-Hartvíkovice-Mohefno 
Ťrebíč-Harivíkovice-Ňáměěť n. 6si. 
Trebíč-Hrotovice-Řouchovany 
Trebíč-Dukovany 
poznámka: spoj č. 5 a 8 v úseku "Dalešice.rozc."-
Třebíé-Řouchovany 
fřebíč-Rouchovany-Btskuplce-Pulkov 
Ťřebíč-Šebkovice 
Třebíč-Čáslavice-Cidíina-Žeietava 
Ťřebíč-Žsletavá-EVjezlfíčko 

1,3,5,9.11,15.4,6.8,12.18,20 
1,3,15.17,19,25.2,4,6,8,10,12,14,Í20.22 
1;3!5,7.9.'ÍÍ;13;15,"23.25,2,^ , '„.1 
IX7,11.2A8,'14 
1.3.7,9,13,2,4.6.10,12,14,16 
Í;Í3,5,9,1 1,15,17,19,23,25,27,,2,4,8.10.12.16,18,20.22,24.26,36.32 
ÍÍ3,5,7^9,11,13.15.17.25,2.4.6.8.10,12,14.16.18,20.2124,30 

í,3.5.7,11.13,15,21.2,4,6,8,12,14,18.20,22 
Í;3.5,7,'I 1,13,15,2,4,8,10,Í2;i4J 6.18 
1,9,15.17.4.6,8,14,í& 
3,9,11.13,15.2,6,8,12,14 
1,3,9,2.46 
1Í„^.,. ,, 

•Velké Meziříčí,aut.nádr. 
1.37,13,2.6.10^4 
1.11,2,4.12" 

i;3,5,7;i4,6;i0 
1.3,5.7,11,15,2,4.6.10,1^14 
1.3,'5.7,2.4,6,8,16 
3.5,7,13,15,2,4,6,8.10 
Í,3,5.9,11,13.15,2,4,6.10,12,14,16,18 
1,3,5",9,11,13.2,4,^^^^^ • 

"Hrotovice,aut.nádr." a zpět hradí město Hrotovice 
1,7,2,4 
1,9,11,17,^6,10,10,20 
T,3.7,9,ÍI7I3,15^ 
1,3,17.Í9,2Í3,2,8,10,26',22 
3,TI7Í3,2',4,10 



,q. Hnky 
790431 
790510 

790520 
790530 
790540 
790550 
790560 
790570 
790620 
790621 
790630 
790640; 
790650' 

790660 
790670 
790680 
790690 

790691 
790700 
790710 
790720 
790740 
790750 
7&0760^ 

'790770 
-7^0772 
79076Ó 

název linky . \ .i' 'I •» 4 
. .  .. ..nmw 

Třebíč-Rokytnice' n.RqK,-Ppedín 
Náměšt n OsL-Mohelnc^Senor^y 
poznámka: u spoje ě. 11 ús©k ""Sedléc dvůr rozc.' — •'Kramohn' a zpět nradi obec Sedlec 

''' ř4gÍíiliíťĚi^'niri'Ti'fí €i. 

1.3.5.7,9,13.15.17,21.27,29,31,2,4,6,8,10,12,14,20.24,26, 30,36 
3,5,7.11.15,19.23 31,2.5 8 J2,2Ó.22,2^^^^ 

3,5,7,11,13,15.17,19,4.6,8,10.12.14,16,18 
1.5.15,21,25.2.6,8.10,14 7". 
1,3-9.4,8J0 
3,5,7,9^1 Í!13.15,Í7,21.2.4,6,8,12,14 
•1.3.5;7;9.13.2;4:8.10,12 
1.3.5,7.2.4,6 
13.7.2,4.8 
1.3.7.11.13,15,17.2,4.6,10,12,16 
1.^2,4^8 .7, V 
3.7.9.4,8.10 
3.5.7.9,11,13.15.21,23.25,27,29.33,2.4,6,8,10,12, 14,15.18,20,22.26 

Náměšt n.Osí -Moh©!no-DUkovany 
Ocmanice-Náměšf n.OsUMonelno 
Náměšt n Osl-Velká Bíísá-Jihiava 
Tasov-Pyšal-Náměšt n Osl -Vslká Bíteš 
Náměšť n;Osl;rČikov-Taso v 
Náměšť n.OsL-ZbrasJav 

: Hrotovice^Moravské Budějovice-Jihlava 
Moravské Budějovjce-Jaroměrice n.Rok.-Dukovany 
Moravské Sudéjovíce-Radkovice-Hrotovíce 
Moravské Budějovice-Budeč 
Moravské Budějovice-Žeíetava-Předín 
pozn.1: u spojů G,13 a 18 úsek „Lesonice.rozc.2.0"- „Martínkov" a zpět hradí obec Zeletava. 
pozn.Ž: u spoje c. 11 „Lesonice" - „Cidlina" hradí obec Domamil 
pozn.3: u spoje č.12 úsek „Cpdlina"-„Lesonice" a „Lesoníce,rozc.2.0"-„Jakubov u Mor.Budějovic" a zpět hradí obec Domamfl 

^S.Ag.ll,13,Í2.6.10,12^^^ 
~ 1,3;5.7;9, il, 13.2,4,6,8.10,12,13 
1,9 JI,2.4,12.14 
1.3,5,0,ÍÍ13.15,Í7.19,21,25,27,29,33,37,39,41,45.55.59.61, 
2.4,6.8,10.12,20,24,26.30,32,34.36,38,40.44.46 
1.3,7,2,ÍIO 
1.7,9.11,2,8,10,12 

Ij3,15719^2^^^^^ ^ 
1,5,7.9,11.13,17,19,2,4,6,8,10,12,14.16.18,22 
•i;5^9,2AÍÓ,12 -

'Í,3J.13.17J9.2l',4|6^ -"f 
1,3JÍ'2,8" 

•l,9",íl"j3,2,10.12,14"" " 
1,3,5.7,2,4,6.8 
1.7,21.25,2,4.8,10.26,28 

ÍVIoravské Budějovice -Čáslavice -Řírnov 
Třebíč-Jaroměřice n.Rok -BIskupice-Pulkov 
Moravské Budějovice-Jaroměřice n.Rok.-Třebíč 

Moravské Budějovice-Horni Újezd Třebíč 
Jaroměrice n.Rok.-Lipník-Třebíč 

• Moravské Budějovice -Bítov 
Moravské Budějovice-Police-Vratěnín-Jemnice 
Moravské. Budějovice-Lomy-Jemnice 
Moravské Budějovice-Jemnice 
Jemnice-Trebíč 
Jaroměrice n.Rok.-Blatnlce 
Jaroměřice n.Rok. -Mikulovice-Výčapy 
Jaroměrice n.Rok.-Šebkovice --.i-

'ÍŘ 

lCJT/Í:' 

••4' • • jrSr«»* S * 



Příloha č. 2 dodatku č. 14 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na 
rok 2007 byla anonymizována z důvodu ochrany obchodního tajemství. 



DODATEK č. 15 

ke smlouvé č. 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust, § 19 odst. 
3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„smlouva") 

Smluvní strany 

1, Vysočina 
kraj se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ: 587 33 
zastoupený Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje 
k podpisu dodatku smlouvy pověřen: Václav Kodet, náměstek hejtmana 
!Č: 70890749 neplátce DPH 
bankovní spojení: účet č. 4050005000/6800 vedený u pobočky Volksbank CZ, a.s, v 
Jihlavě 
(dále jen j,objednatel") 

2. Dopravce, 
TRADO-BUS, s.r.D. 
se sídlem Třebíč, Komenského náměstí čp.137, č.o.9, PSČ: 674 01 
jednající MA Evou Kratochvílovou Jednatelkou 
IČ: 25503316 
DiČ: CZ25503316 plátce DPH 
TRADO-BUS, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp.zn. C/28252 
bankovní spojení: účet č. 197593650277/0100 vedený u pobočky Komerční banky, a.s. v 
Třebíči 
(dále jen „dopravce") 

ČI. I. 
Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti na území kraje 
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou č. 1/04, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezí smluvními stranami dne 1.1. 2004 se na základě dohody smluvních stran mění 
následovně: 

1) Smluvní rozsah dopravy stanovený v článku II. odst 2. písm, a) smlouvy se doplňuje o 
následující ustanovení: 
- od 1. 6. 2007 do 31,10.2007 se zvyšuje počet kilometrů na smluvním spoji č. 7 linky 
790660 Moravské Budějovice ~ Blížkovlce - Pavlovice, dle změny jízdního řádu platného . 
k 4. 3. 2007. Důvodem změny je zavedení zkušebního provozu v rámci výše uvedeného 
spoje dle požadavku města Moravské Budějovice 

1 



2) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2007 v důsledku změny smluvního 
rozsahu dopravy dle článku I. odst. 1. pism. a) tohoto dodatku, předložený v souladu se 
zněním článku V. odst. 2. smtouvy fe připojén jako příloha č. 1 tohoto dodatku smlouvy. 

3) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2007 zpracovaný podle nařízení 
vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje pí*okazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní 
dopravě, předložený dopravcem, je ve smyslu ust. §19b, odst. 3 zákona 111/1994 Sb, o 
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů součástí smlouvy a je připojen jako příloha 
č. 2 dodatku č. 14 smlouvy, se doplňuje o změnu smluvního rozsahu dopravy dle 
předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty uvedeného v článku I. odst. 2. 
tohoto dodatku, 

4) Věta čtvrtá odst. 1 článku V. smlouvy „Platební podmínky" zni nově: 

„Objednavatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslušném kalendářním 
roce maximálně do výše upraveného předběžného odborného odhadu prokazatelné 
ztráty, s ohledem na výši finančních prostředků maximálně do Částky 39.001.200,- Kč 
v roce 2007." 

Cl. II. 
1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platností. 
2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podle obecných ustanovení zákona č. 

40/1964 Sb,, občanský zákoník. 
4) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž dvě 

vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce. 
5) Nedílnou součásti tohoto dodatku smlouvy je: 

příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2007 v důsledku změny 
smluvního rozsahu dopravy. 

V Jihlavě dne 
06. mi 

V Třebíči dne 
.i 

objednatel: 
Vysočina 

KAj KP-J\-
Václav Kodet 
náměstek hejtmana 

dopravce: 
TRADO^BUS, s.r.o. 

TSlAi-y"."? ''-US, r..í .o. 
K í" sr. e/ s -< í,"j c ^ i .rn .13 7 O! Iříbií /" = c; 2 3 i .1 3 H O 

MA Eva Kratochvílová 
jednatelka 



Příloha č. 1 dodatku č. 15 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na 
rok 2007 v důsledku změny smluvního rozsahu dopravy byla anonymizována z důvodu 
ochrany obchodního tajemství. 



DODATEK a. 16 

ke smlouvě o. 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust.§ 19 odst. 3 
zákona č. 111/1994 Sb.. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva) 

Smluvní strany 
1. Vysočina 
kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje 
k podpisu dodatku smiouvy pověřen: VácJav Kodet, náměstek hejtmana 
IČ: 708 90 749 
Bankovní spojení: Volksbank CZ. a.s., pobočka Jihlava 
Č. účtu: 4050005000/6800 
(dále jen objednatel) 

2.  Dopravce 
TRADO-BUS, s.r.o. 
se sídlem Třebíč, Komenského náměstí čp.137, č.o. 9, PSČ: 674 01 
jednající MA Evou Kratochvílovou, jednatelkou 
TRADO-BUS, s-r,o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp.zn, C/28252 
IČ: 25503316 
DIČ; C225503316 plátce DPH 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč 
Č. účtu: 197693650277/0100 
(dále jen dopravce) 

Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti na území kraje 
Vysočina veřejnou linkovou osobni dopravou č, 1/04, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi smluvními stranami dne 1.1.2004 se mění následovně: 

1) Smluvní rozsah dopravy stanovený v článku II, odst, 2, písm, a) smlouvy, se upravuje 

a) od 2. 9. 2007 se nově zavádí smluvní spoje č. 19 na lince 790410 a č. 6 na lince 
790691. Zároveň se snižuje počet kilometrů na smluvních spojích č. 3 a 7 linky 
790670 a zvyšuje se počet kilometrů na smluvním spoji č. 3 linky 790772. 
Důvodem změn je zajištění dopravní obsíužnosti pro žáky nově zřízené školy 
v Čáslavicích. 

b) od 3. 9. 2007 do 30.' 11. 2007 se nově zavádí smluvní spoje: 
č. 1 na lince 790520 - ZDO v délce 6 km (zbytek 1 km ODO - Kralice n. Oslavou) 
č. 2 na lince 790520 - ZDO v délce 26 km (zbytek 2 km ODO - Kralice n. Oslavou) 
č. 20 na lince 790520 - ZDO v délce 11 km (zbytek 1 km ODO ~ Kralice n. Oslavou) 

CL I. 

takto: 

9 . . :  



Důvodem změn je zavedení zkušebního provozu pro obec Kralice nad Oslavou. 
c) od 3. 9. 2007 do 30. 11. 2007 se měni délka km na smluvních spojích: 

č. 5 na lince 790520 - ZDO v délce 13 km (zbytek 2 km ODO - Kralice n. Oslavou) 
č. 11 na lince 790520-ZDO vdélce 11 km (zbytek 2 km ODO - Kralice n. Oslavou) 
č. 14 na lince 790520 - ZDO v délce 11 km (zbytek 2 km ODO - Kralice n. Oslavou) 
č. 11 na lince 790550 - ZDO v délce 30 km (zbytek 2 km ODO - Pyšet) 
Důvodem změn je zavedení zkušebního provozu pro obce Kralice nad Oslavou a 

Pyšel. 
d) od 9, 9. 2007 se nově zavádí smluvní spoj; 

č. 9 na lince 790520 - ZDO 
Důvodem změny je vyčlenění spoje č.9 ze spoje č.7 ve dnech školního vyučování. 

2) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2007 v důsledku změny smluvního 
rozsahu dopravy dle článku I. odst. 1) písm. a) b) c) d) tohoto dodatku předložený 
v souladu se zněním článku V. odst. 2) smlouvy je připojen jako příloha č. 1 tohoto 
dodatku smlouvy. 

3) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2007 zpracovaný podle nařízení 
vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní 
dopravě, předložený dopravcem, je ve smyslu ust. § 19b, odst, 3 zákona 111/1994 Sb. o 
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, součástí smlouvy a je připojen jako 
příloha č. 2 dodatku č. 14 smlouvy, se doplňuje o změnu smluvního rozsahu dopravy dle 
předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty uvedeného v článku I. odst. 2) 
tohoto dodatku. 

1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. 
2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 

nikotiv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
3) Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu, 
4) Dodatek č. 16 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou 

smluvních stran. Přitom účastníci Činí nesporným, že již před podpisem tohoto dodatku 
smlouvy dopravce zabezpečil objednateli závazek veřejné služby v rozsahu dle ČI. I. 
tohoto dodatku 

5) Dodatek č. 16 ]e vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce. 

6) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je: 
Příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2007 v důsledku 
změny smluvního rozsahu dopravy. 

Cl. IL 

1 9. 09. 2007 
v Jihlavě dne 

VYSOČINA 
V 

V Třebíči dne 

TRADO-BUS, s.r.o. 

Václav Kodet / 
náměstek hejtmana [ 

2 

MA Eva Kratochvílová 
jednatelka 

/ 
i 



Příloha č. 1 dodatku č. 16 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na 
rok 2007 v důsledku směny smluvního rozsahu dopravy byla anonymizována z důvodu 
ochrany obchodního tajemství. 



DODATEK č. 17 

ke smlouvě č. 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle usf.§ 19 odst 
3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějšícfi předpisů (dále jen 
smlouva) 

Smluvní strany 

1. Vysočina 
kraj se sídíem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený; Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje 
k podpisu dodatku smlouvy pověřen: Václav Kodet, náměstek hejtmana 
(Č: 708 90 749 
Bankovní spojení;Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Č.účtu; 4050005000/6800 
(dáJe jen objednatel) 

2. Dopravce, 
TRADO-BUS, s.r.o. 
Se sídlem Komenského nám, 137, 674 01 Třebíč 
Jednající: MA Evou Kratochvílovou, jednatelkou společnosti 
TRADO-BUS, s.ro, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. 
pod sp.zn.C/28252. 
IČ: 255 033 16, DIČ: C225S03316, plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky, a.s. Třebíč, 
Č.Ú.:197693650277/0100 

(dále jen dopravce) 

Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění záWadní dopravr>í obslužnosti na územi kraje 
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou č. 1/04, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi smluvními stranami dne 1.1. 2004 se mění následovně: 

1) Smluvní rozsah dopravy stanovený v článku 11, odst. 2, písm. a)smÍouvy, se upravuje 
takto 

a) od 1. 11. 2007 do 31.12.2007 se zvyšuje počet kilometrů na smluvním spoji č. 7 linky 
790660 Moravské Budějovice - Blížkovice - Pavlovice. Důvodem změny je zařazení 
uvedeného spoje v celé jeho délce na území kraje Vysočina do základní dopravní 

Č l . l .  



obslužnosti kraje Vysočina. K zařazení dochází na základě výsledků zkušebního 
provozu provedeného v období od 1. 3. 2007 do 31.10.2007. 

b) od 1. 12. 2007 do 31. 12. 2007 se do ZDO kraje Vysočina zařazují nové spoje č. 3, 5, 
7. 9. 4, 6, a. 10 linky 790311 Třebíč - Velké Meziříčí - Žďár nad Sázavou. Důvodem 
změny je druhá fáze zkušebního provozu zavedeného na základě požadavku města 
Velké Meziříčí. 

c) od 1.12. 2007 do 31.12. 2007 se zvyšuje počet kilometrů na smluvních spojích č, 1, 
2, 20, 5, 11, 14 linky 790520 Náměšť n.OsL- Mohelno- Dukovany. Důvodem změny 
je druhá fáze zkušebního provozu zavedeného na základě požadavku obce Kralice 
nad Oslavou. 

d) od 1. 12. 2007 do 31. 12. 2007 se zvyšuje počet kilometrů na smluvním spoji č. 11 
linky 790550 Tasov-Pyšel-Náměšť n.OsJ.-Velká Bíteš, Důvodem změny je druhá fáze 
zkušebního provozu zavedeného na základě požadavku obce Pyšel, 

e) V důsledku uzavírek na trase se od 1. 1. 2007 do 24. 7. 2007 zvyšuje počet kilometrů 
na smluvních spojích linky 790250 Třebič-Brtnice-Jihlava. Od 1.1.2007 do 30. 3. 
2007 se v důsledku uzavírek na trase dále zvyšuje počet kilometrů na smluvních 
spojích linky 790370 Třebíč-Hrotovice-Rouchovany, 

2) Dopravce s platností a účinností od 1.12. 2007 upravuje tarif veřejné linkové dopravy. 
V důsledku této úpravy se příloha č. 3 smlouvy - Tarif, (ve znění pozdějších dodatků) 
ruší a v souladu s ustanovením článku VI, odst. 2 smlouvy se nahrazuje novým tarifem 
platným od 1. 12. 2007, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku smlouvy s označením 
„Tarif. 

3) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2007 v důsledku změny smluvního 
rozsahu dopravy dle článku l, odst. 1, písm. a), b), c), d), e) tohoto dodatku, předložený 
v souladu se zněním článku V, odst 2 smlouvy je připojen jako příloha č. 1 tohoto 
dodatku smlouvy. 

4) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2007 zpracovaný podle nařízení 
vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní 
dopravě, předložený dopravcem, je ve smyslu ust. §19b, odst. 3 zákona 111/1994 Sb. 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů součástí smlouvy a je připojen jako 
příloha č. 2 dodatku č. 14 smlouvy, se doplňuje o změnu smluvního rozsahu dopravy dle 
předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty uvedeného v článku I, odst 3 tohoto 
dodatku. 

5) Věta čtvrtá odst. 1, článku V smlouvy Platební podmínky, zní nově: 

„Objednavatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslušném kalendářním 
roce maximálně do výše upraveného předběžného odborného odhadu prokazatelné 



ztráty, s ohledem na výši finančních prostředků maximálně do částky 39 149 600,- Kč 
v roce 2007," 

ČI. II 
1) Ostatní ustanoveni smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. 
2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
3) Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu. 
4) Dodatek č, 17 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou 

smluvních stran, Přitom účastníci činí nesporným, že již před podpisem tohoto dodatku 
smlouvy dopravce zabezpečil objednateli závazek veřejné služby v rozsahu die ČL i, 
tohoto dodatku. 

5) Dodatek č, 17 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce, 

6) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je : 
Příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2007 v důsledku 
změny smiuvního rozsahu dopravy. 
Příloha č. 2 Tarif 

5, 12. 2007 
VTrebici dne ....t V Jihlavě dne 
TRADO-BUS, s.ro. 

Václav Kodet 
náměstek hejtmana 

MA Eva Kratochvílová 
jednatelka 

\ T R A D O - B U S ,  i , r . o .  
137 § 7 4  O i  T t s b Í Ě  

D l C  C Z 2 S 5 0 3 í i ň  
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Příloha č. 1 dodatku č. 17 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na 
rok 2007 v důsledku změny smluvního rozsahu dopravy byla anonymizována z důvodu 
ochrany obchodního tajemství. 



příloha Č.2, Tarif, dodatku 6,17 kc smlouvě č.1/04. 
lRADO-BUS.s,]'.o..Třebií 
Tarif na pravidelných autobusových linkách 
praíí od 1.12.2007 

Tariůii Plné Zíviášini jízdné } Žákovsko jízdné IH jízd 
vzdálenost (obyčejné) f  "Žák Studům ŽAcí 6-15 let 

jízdné l 2 í {fflax.37,5%pl) (rnax.75%pl.) do ikniy 
km Ki Kc ( Kč Kí Kí 

1' 4 8.01) 4,00 2,00 í 3,00 6,00 30,00 
5- 7 12.00 Ů.OO 3,00 i  4,50 9,00 45,00 
S- iO 14,00 7,00 3,50 ' 5,00 10, SO 50,00 

13 - 13 17,00 8,SO 4,00 0 6,00 12,50 60,00 
14- Í 7  20,00 10,00 5,00 J 7.50 15,00 75,O0 
18- 20 23,00 tl,50 S,50 9  8^0 17,00 85,O0 
2Í ^ 25 26,00 13,00 6,50 ! 19,50 95,00 
26-30 31,00 15,50 7,50 j lí,so 23,00 115.00 
31- 35 34,00 17,00 »,so 1 12,50 25,50 125.00 
36- 40 4] ,00 20,50 10,00 , 15,00 30,50 ÍSO.OO 
41- 45 47,00 23,50 11,50 í 17,50 35,00 175.00 
46- 50 50,00 25,00 92,50 t  18,50 37,50 1S5.00 
SI- 5S Íi4,00 27,00 13,50 t 20,00 40,30 200.00 
56- (ÍO 56,00 28,00 14,00 í 21,00 42,00 210,00 
63 - 70 03,00 31,50 15,50 j 23,50 47,00 135.00 
71- 80 73,00 36,50 1&.00 1 27,00 54,50 

135.00 

8 1 - 9 0  81,00 40,50 20,00 f 30,00 60,50 
91- IIW 92,00 46,00 23,00 í 34,50 09.00 

101-110 98,00 49,00 24,50 * 36,50 73,50 
J I ]  -  1 2 0  111,00 55,50 27,50 1 41,50 83,00 
121 - 130 124.00 62,00 31,00 i 46,50 93,00 
m-140 133.00 66.00 .13,00 [ 49,50 SI9,00 
141- 150 143.00 71,00 .15,50 i  53,00 106,50 
ISl .• 160 153.U0 76,50 3S,00 5 57,00 ÍHi.-iO 
161-170 164.00 62,00 41,00 1 61,50 ÍÍ3.00 
17] • 180 175.00 87,50 43,50 f  65,50 Bl.OO 
Iftl • 190 isn.oo !>3,flO 46,50 1 69,50 139.50 
líH • ŽWO 197.00 98,50 49,00 ! 73,50 147,50 
201-210 2DS.OO 104.00 5Í,00 j 78,00 156,00 
2 1 1 - 2 2 0  2I&.00 105.50 S4,S0 i  82,00 164,00 

a úale f  
kazdýcíi lOkm 8,00 4,00 2.fiO 1 3,00 6,00 
Cena místciiky 12,«0 

žákovské jízdné pro žáky škol v ČR pro cestovní úsek 
"bydliště - skoU", viz průfcAZ 

"žák" - pro ióky ve věkii do 15 let 
"sfudcnl" - pro 7áky ve věkii od 15 let do 26 let 

Zvláštní jízdné 1 - projcdnotlivéjízdydSlíod 6 do 15 let, 
i -odiče k návštěvě zdrav,pt>slÍ7,délí v ústavech, pes 

Zvláštní jízdné 2 - pro zdiav. posližené úbcíiny, dizitele 
průkazů ZTP a ZTP/P 

Průkazy "žák^. "student" vystaví antobiisfivé nádraží v Třebíči. Mať.BmlŽiovkích a NámčSri n.Osl. 
Nárol^ slevu musí být proli^zán přÉ$liiSnýin platným průkazem. 

Ceiitující je pavinsi přispět k plynulou odbavení vCasnýin pfipravenim vhodných platidel přiiiiĚfené hodnoty. 
Přeprava se uskutečňuje podle přepravního řádu. 
Bezplatně se přepravuj í • dle platného ebenového vĚstníku 
ČlLtslsU. 
a}decí do 6 let, s výjimkou případů uvcdcných v Ěl. S^odslJ, písra^a) až c) 
b) představitelé státní moci a nfikleiych statuích orgánů a soudci, o nicliž tak slaiioví zvláštní předpis, 
c) průvodce držitele piíikazu ZTP/P xicbu vodicí pes 

ČI. 8. Přeprava děd 

1. DětidodovrSeného 6.roku v doprovodu osoby slarSf 10 let se přepravují bezplatní; oprávnění k bezplatné přcpi-avfi dítčtc vSak zaniká: 
a) jde-li u druhé a další dítě v doprovcjdu jednoho a téhož ccstiyícího, 
b)bylo-]i dítěli na žádost je doiirovázejícňii) yestujícHio zajiStCno dopravcem saTnostatnéinlslo k sezení, 
c) zaujíiná-K dítě s cestujícím je dKpniváyejicím ve vozidle, jehož všechna místa k sezení jsou plnS obsřizena, dvS místil k sezca^í. 
Dítě v koiárku se prepiíivuje vždy bezpbtně. 

2 .  Děti od 6 let až do duvišení íS.roku (t]'. do dne, který předchází dni IS-naroz^níti), jakiiii děti mladší 6 let. které podle odst.l nemají nárok 
na bezplatnou přepravu, přepravují za 50% plnébííobySejnčlio jízdného, uplatnSného dopravcem. Dčti ve věku od 10 do 15 let prokazují 
svůj věk (nárok na slevu) ua vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Piůkaz.y se mezi dopravci navzájem uznávají, 
Věk dítěteje možno prokáTat i platným ceslovníra pasem, 

Vyhláška Ministerstva dopraw a spoiů ú. 175/2000 Sb. o ctfcpravním řždu iro věieinou drářjii a sHnič^ osobni dopravu 
§10 Přeprava dítí 

1) Děli do šestí let lze přepravovat jen s doprovodem osoby starSÍ 10 let. 
2) Cestující s dítětem, kteréje podle taiifu přepravováno bszplatnC, mohou spolsínězjíujmout jenjcdno mf.'ito k sezeijí, 

nejsou-li ostatní místa volná. 

ČL3. Zavazadla, za která se neplatí dovozné. - dle platného Cenového vástníku 
l. Bezplatně se přepravují: 

a) zavazadla, ktK^itiají rozméty menši než 20x30x50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož 
nepíesahuje 150 cina pi-ůměr 10 cm,itcbotvaru desky, jejížrozmĚrnepčesahuJe SOjcIOO BIU // 
nebo jejichž hrai)tiiostnepfesahuje25 kg. /' 

b) ruční ísivaiadla (RZ) podte zvláštního právního předpisu (§20 vyhlášky MDS 175/2000 Sb.; RZjsoti 
sn^jdnó přenosné věci, které cestující má u sd?e a lze je příp, umístit pcid. sedadlem nebo nad sedadlem 

ceiCujíďho; zajišťování bezpečné manipulace s tímra zavazadlem a dohled na ně přísíuSi ceslujlcíhiu.). 
c} dětské koĎáiíty pi-o děti, které jsou dií íteli prftkazů ZTP a ZTP/P a vozíky pro invalidy, 

dižitďe pnikázů ZTP a ZTPřP, 
^ d^iu-skynakoleikach.ktercssebouberoudovuzfdladrziteicprukazu ZTPaZTP/P. 

Přirážka k jízďucintl - ?^®proká2e-li secestujicítiavýz.vu pověrenéosabyplotnýmjízdníra dokladem (§ 18a odst.2pisin.b) zákona 
o silniční doprayS 5.111/1994 Sb.^ v platném znénii VýSepfii^ky je max.-l.COO.-Kč. 
* u spojů, se vzdáleností výchozí a koncČQÍízasTávky do IČO kni vecbiéííní výše přii-ážl^=300,-Kč 
' u spojů, se vzdíienpstí výchozí a koneíné zastávty od iól km vCetně činí výše přirážky =500,-ÍCÍ 
* neprokáže-U ^ccstujicrna vyznnipoverenépsoby.dokladeinozaplacenidovozného, ěiní výšepKťážky^50,-Ko. 

Na lince 790200 /^stávky lc; l:9; d«> Ic 18-l. a apft platí zviáStni ceník jízdného a dovozného. 

lir --

Dovozné za zavazadla 
ianíni 

vzjJáleuost Dovozní 
km Ků 

1 - 2 5  7.00 
1 6 - S O  9.00 
51 A ví« 11,00 

Zavazadla, jejichž hmotnost 
přesahuje 50 kg, se ncpřepravujť. 



DODATEK č. 18 
ke smlouvě ě, 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust.§ 19 odsí. 
3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů {dáie jen 
smlouva) 

Smluvní strany 

1. Vysočina 
kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraj© 
k podpisu dodatku smlouvy pověřen: Václav Kodet, náměstek hejtmana 
IČ: 708 90 749 
Bankovní spojeníiVoiksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Č.účtu: 4050005000/6800 
(dále jen objednatel) 

2. Dopravce, 
TRADO-BUS, s.ro. 
se sídlem v Třebíči, Komenského náměstí čp,137, č.o, 9, PSČ: 674 01 
jednající MA Evou Kratochvílovou, jednatelkou společnosti 
TRADO-BUS, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp.zn.C/28252. 
IČ: 255 033 16, DIČ: CZ25503316, plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky, a.s. Třebíč, 
č.ú.:ig7693650277/0100 

(dále jen dopravce) 

ČI. I. 
Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obsiužnosti na území kraje 
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou č, 1/04, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi smluvními stranami dne 1.1. 2004 se mění následovně: 

1) ČI. I. Účel smlouvy, se ruší a nahrazuje novým, který zní: 

„tjčelem smlouvy je zabezpečení základní dopravní obsiužnosti v územním obvodu kraje 
Vysočina provozováním veřejné linkové osobní dopravy k obsluze jeho území linkami 

1 



veřňjní hnkcnfé ivíobtif dopraiiy a jňjiuli &fio|i, u-^edanými v pfricfze Cista 1 [dále l&ri umtuivni 
rozseh ílt^pravy), kíerá js neariiTOU součésil smlouvy ve smyslu LStariavanl § 19 "cl'Sl 
zákona E. t1in994 SO,, o silniční dupravě, ve znění F'U^Jě|Slch prédTUsú [dála jen zél^nl 
a tiližSI úprava podinlnalt v lomlo závH^ílwwBm vzahy." 

2) ól. II. Pře<3rrtět smlouvy) ea ru^i s nahriirujo novým, který zii1: 

„1. Pfsdmétem smlouvyja: 
a) zavs/B*! dopravce zabezpečil základní dcipravnl obsluinoil dle ^í^l. 1 těto smlouvy, 

jejíž růzian je vždy Btoncíi^n niq prsluSnj' kalerdáliil rak usnesením řpstLpitelBlva 
kraja Vysoíma a js vyi'Tus^eil pcnc%tou této amlutvy Rozsefí základní dopravní 
obslužnosB pru rolí 200S byl stanoven jsnessnlm Zastupitsistva kraje Vysoiina 
í aK)7/07f20mZK a tvoři Přílohu í. 1 íahnto dcdstkt smlc-uvy O rozsahu KiIWadní 
doprawil ůbsužnostl fia ílalsí rok aa smluvni alrnny zavazuji uzavřK v souladu s 
přisluí.nýni usnesením Zastupiteislva l<ra|s Vysočina doůalek k těloíitiIouvů a 

b) závazsk objednalsle ve sirtyslu jstanoveni § isti zakona a -la základŘ podmínek 
Stanovených smlouvou uhradit dopravci prokazatelnou z*ržtir ze závazku VBřsjně 

služby "'s veré|na linko^íé osoljrii' doprava ve ímyslu ustanovgril § I9b zákona 
nejvý&a ua v^i uvedsné v íiáokki V, ods?. 1 smlouvy, při resp«lílovári platebních 
podmíneFc stanovených v íl. V smlQuvy. 

2, Smluvní rozsah-lof-ravy: 
a) pro ubílobíod -1. 1. 2003 do 13.12,2006 |c dan přílohou e.1 tohoto dodatku smlouvy 
bj pro obdom «1 14 12.20Dfida 3l. 12. 2008 se pfadpoWailá stejnýsmluvrii rozsabi 

•dopravy jako do li, 12. 2008 
c) na příslušný kalendářní rok bude slanoven dodatkem této smtouvy 
d) připadne změrv smluvního rozsahu dopravy budou PeSfiny lormoudodarku ka 

smlouvš." 

3) ČI lil. Doba plnéni závazku, Sé ruál ^ nahra^ujs rovyin, ktary pni: 

.Tato smlouva se uíavírň na dobu neurčiloj. 
Doba phéni závazku veřejné iílu2by v rozsahu dle í1. II, odst, 2 písmeno a) a b) smlouvy ja 
slanavaoa od 1. 1. 20DŮ do 31 12 2iXl3. Pm kaáJý následující KaienUáW rok se doba 
plněni závazku vBfErjn& služby stanovuje d-Matkem smlouvy. 
Dfívěiší ukonĚtsnI závazku je možné pouze: 

a) |>ís$rnfvou doKodou obou smluvrilch siran, 
b) vypovězením tó10 smlouvy některou ze smluvnioh siran, 
c)zánikein upráwiÉm dopravce proVQ^nval dopravu, která je pfe«im2tom léto smluuvy" 

41 él, IV-Vypovéc BRlIouvy, 86 rufti a natiraauje novým, !<WSinr: 

.,1, Srril<)uvu V oeléio vScnérr rozsahj nebn v jeho Cásit múze vypovEdžt každá 

zo smluvnícíi stran, dopravce vsak p>ouze z důvodu neuhrazení sKutétné prokázané 
ztráty pudla il. II, odsl i, pltm b> smlouvy nbjcdiiotelam po uplynutí lhůt uv^sdaných 
v 51. V, odst. 12 smlouvy, a to w pfedcbczrni prajednáni s objednatalam. Vypovědět 
&mlouvu lze pouze pisamně s výpovědní lhůtou ntíjm&né 75 dnů v pFípadé vypovězani 

smlouvy dopravcem, v přifjaeé výpovědi smlouvy abjadiiaielern je výncvědni ISiCita 
růjméné 30 dnů 

2, Výpovědní lhůta počíná b5žel iiáHladujiuí den po dni, kdy byla výpovéd prokazataÍAf: 
doručarvi druhé smkivni straně Dopravna iná nárok na ůhraou ztráty proKstané 
VB smyslu ňl V, od SI. 1 - 11 smlouvy i za dobu '/ýpoi/ědní lluliy, meximální' však do výše 
poměmé fásti výia CibfatJy Bfgka^alelné ztráty uvodoné v či. V, od&l. 1 &rn1uuvy 
cdpovidajicíjiž odjalámu patlu kilometru Fmluvnlfio rozsahu dopravy" 

ňl, V. Platební padninky,«« ruši a nahr.a7iLt« nAuym, ktai^ 

„1, Předběžný odborný odňad prokazataíiiá ztráty pra rak 2003 zpracovaný podle l^aňzůnt 
vlády ň.'l.'í3f2004 Sb , kteiým 5« upravuje prokazaisiná '.trála ve veřejně linkově osobni 
dňpravé, přediDíený íSopravcem je ve sn-^lu S l^b, odst, 3 zákona součásti smlouvy 
a je pi'ipojen lako jaji příloha č. 2, Předběžný odbomj odhad pujkazaielné /Irály pro rok 
2006 je přílohou c. 2 tohofo dodatku smlouvy. PředBěžný oODorný fidt«FJ prcik<í>-,íili?lné 
ztráty pro každý následující rok bude pfilohcLi píisluiného Codattu. Objednatel uhiadí 
dopravci prokazatelnou ztratu vzniklou v příslušném kalendSi'nim roca maximSln& 
do výšB předl>éžnéliu odborného odhadu, s ohladBrn na výši řinancních proslfedkú 
mailmálne do dáatky 3S 700 000 Kč v roce 2008 V každém riáítedujícím rooe bude 
maximální častka stanovena dodalkem smlouvy. Pokud viak dopravce prokáže 
v piislijšnim kalendářním roce zlrt^tu niž&i. bude hrazena pouza do tůio vyšs. 
Předběžný odborný odhad prokazataloá ztráty na kažOy následující kslendžiVil růk 
přsdbzi dopravce nejpozději do 1411 dnú od stanovení rozíahu zákbdrí dopravní 
obslužnosti území kraje Vysočina příslušným usnasaolm Zaslupilalsiva kraje Vysočina. 

2. V případů zvýšani smluvního rozsahu dopravy pfaclbžl dopravce odi?ornýcdhad zuýšeni 
prokazatelné; ztráty v flUslídku zvýšení smluvního rozsahu dopravy. 

3- V případě s-níženi smluvního rozsahu dopravy předloží dopravce odbomý odhad snlienf 
prokazalalná zlrá.Ey v důsledku snížení smluvnílva rotsahu dopravy a výše úhrady 
prnkazatslná i:lraty uvedené v čl v, odst 1 smlcUvy se srižuje o poměrnou čisl 
odpoi/iaa|ícl fcniíaní (>o5tu km smluvrího rozsahu dopravy oprali pi'ivodnimu odboríiému 
oďhadu. 

i':"', případě sníženi smluvního rozsahu íloprai.7vypovéai pi^dloSl dopfavoe odbůrný ndhsd 
pixikařatetně ztráty reipozdůjl posladní den výpovědní lhůty a obiednatei sríži 

i'V'!'-"';,'/.'., , vysi tihifady proks.zatelne ztráty u^'odaiinu v ól. V, odst, 1 smlouvy o poměrnou čůst 
•;sj*ř.':^:'{!;;-!Odpqvidajíc:l snižaní poStu km smluvního rozsahu dopravy ofmitl púvodr^ímu odbamému 

dřivsjsino ukončeni zSvazku dle čl, III smlouvy náleží dopravci úhrada 
ztraiy rnaxifTialně do výše poménié oéati v čd. V, odstl smlouvy uvedené výše 

zlnéty odpovídající již odjetým 1:111 smiuvni'ho juzsahu dopravy, 
uhrazená prokazatelná zsržla byla vyáši než tato poměrná casf 

dopravce terno rczdíl dO 15 dnú od vyžádám objednatelem. Pokud' 
I'? iásfta proka<atelné ztráty byla nižsř nei lato pomšriió řá&l 

.dopláH čbjédnatal tenlo rozdH do 15 dnil od jeho prokázání dopravcem 
^írsé výaeiiiákladú a trleJj a skutečně uplatňovaná v^e přiměřeného zisřfu (dále |ef> 

l.^^^l^t^álni možná vý§e upraveného přiměřeného zisku podle čl. V Odsl. 6 --.li 
^®j,di^ravoerrt provazována objadnateli podklady zpreoovanými podEe jBho. 

V-

[•U«. ví 



ůtelnich doKlidJ vidy za Kalerdáfni měsít, " riĎmž byl ráva^Hk fiopravcc podis čl II 

odst. 1 omluuvy pliiárí, ktefé predlct^l nisječiraleli dc 26- tina následujícího iněsioe. 

V pri|jadě, ža dcpiavoani do 2S- 11- pflslužněfin kaleridářníha roicy prolíázaná zlfála 

bucje rižáí, riůS v}5c srůKazatsiré ztríP; ale čl. V Ddsl 1 stnlauvy. abjadtirtlal uhradí 

dopravci do 10 praccmich ůnij ode dne niWIoženl zálohové faktur/ zálohu na trěsic 

listopad meu>liiiálii0 vsak do výše podle čl. V odst 1 smtouVv pi^fiadé, že dopravcetri 

do 15. 12. i>řlslu&náhu kaletiriár.irhu roku prolíazsné /.liála bude nižší, než výše 
pfoKftzat&infi ztraiy dle íl V odst- 1 smlouvy, objednatel uhradí dopravci 

dc 1C pracovních dnCi ode dne předložení i^bhové tsktury zálohu na iněslc prosinec 

přísluš/iého liaisndai'nlha roku nisíirráiré véak Co výše fxpďe řJ V odsi 1 smlouvy 

Ďoprsv&s vypořádá Lyto I'alahv vyijaovánlrii ztráty padle čl. V ndst. 6 smlouvy za mésic, 
tia nějž byla záloha pnsifytnutií Pokud proltazaná zlráia tifde vyáší než poskytnutá 

ižicha, Hjhradí objednatel dopravct tento rck<-dll podle a V bflsL 1ž písm. a) sminuvy. 

Pokud prokázaná ?lráta buCe niisi neí poskytnuta zsiohs. vršil Ocípravcc objednateli 

tento rozrií do 1(J kalendářních dnů od předloženi tohoto vyúčlovónl. 

Souhrnná s^i^apitulftc.^ za příslušný* líslůndařní rok biide dupravocm pfe<Jložena 

nejpc«ia]i dn 31. 3. tíáslatlujlclho kaletKlárního rc^u. H Iů v souladu s čl.V odst tJ - 11 

flmiouvy 
Pň proKazQvani skutečně výsé ztrJty Oude duprawce postupovat podle plalnýr.h ůiBtftíc-ti 

a cenových pi^dpisú a vycházet ze skut^fířcři ren, nákladů, trřeb a jiných vJnosLi, jakož 

i jiných skuletnasil i lani období, za kloré je ztrata pryKszcivSna 
SkuteÉnrt výSů ztráty bude dopravcem proliszovéna po jednotlivých línkách a spolioh • 

sinluvního růzsahu dopravy 5 uv&canim souStú ř-a každou linku a zs vsecíiny linky P'u 

jňctnollítfů spoje uvede dopravce sa jednotlivé kalendářní měsíce tyto Cdsj'S' 

cisto linky 

•• Olsic spoje 

délka soQ|e v l;rn 

počet dnů provozu spoje 
jjete km spoje -celkgri 
gkut^Ďnů náklady spoje na 1 kw (b&z započteni přiniéřstvého asku) 

•elkavá skutQčnú náklady Rpoja 
skutQčné (rSby spoje na 1 km 

celkoife skutečné Iržby spoje 

jií>é přjiiy čl wýriusy spoje 7. pravůzaváni smluvního rozsahu dopravy 

úCeIiilvýsledňkspoj« (provn^ínl zlritu popi". :ÍjK| 

uplalíiovanřpfíméťeařzisV spoje na 1 km 
uplatriovaný kalkulovaný poměřený zlak spoje celkem 

- uplati^uvsnj' výsléflak $pojs 

poteOovaný přln34fenýzí&k spoje na 1 'km 
požadovaný pfírriěfený zisk spoje oelkern 
poradovaná výše ztráty spoje oeikarri 

K torau dopfsVce vidy piSloži: 
- výkaz nákladO a tžsb z pi'epravni činnosB Za příslušný mésic (pi'llofia Usrízení vtady 

ř.4&ll2Cl04 5b.. kterou se upravuje prolia^atelná ztrSta ve veřeiné iinkcvi^ cjiiůPnl 

dopravě], 

. rnaj-.imáliii výia úpravného pMméřenéino zisku (§ 2 a 3 IMa'izenl 

3b., kicrou se jpravuia proki^zalBlná zirála "a veřejné iírikovč 

jravíJ, jeho podílu, ji^ípadajíclho na 1 km v linkové aulobusůvň dopravě 

v příslušném měsioi a jeho časti, připadající na celý smluvní rozsah 

'•v:'pi'i&ki£néni měsíci, 

příííjioži do 35 -dni'i po ukunřeni příslušného kalendářního čtvrlíelí slatisUcký 
Dop(MD£) 2-04 a DopiMDS) 3-04. 

fferé uveďanž vyk?JLy a ůilajo ůopravoa objsdnalsjli předá mimo lyHyké pod^vt-y také 

klrúíiicky v •áol.lboroc^ .xls tomiátu na vhodném pfoncsovčni médiu. V pfipadč 

^^^^•-"iTOffŠdvíífaíéině ztráty tlat ze strany dopravce způsobené technickými závadami 

a 5 Ino ! neiiTožnusti poskymout databázi jízdenek s trjeP spojů oBJednateh, 

vyúčtováni Ole pi^běžněho odborného odhadu se zohledríéním 

vlivu a afi zohlednůnlni porovníni sa lítajným obdobím pr9dahn7Ího 

zirély rosmi být započteny ztra^, klatá ikjpravci vznikají provůzovinlni 

'•'f®júi.!íýi|.iJ/.í^^(^'nneKíi'-spo^ kterě nejíou předmětem této smlouvy. 
ffi^>®r^!r'|ř^Sfpřípadó, že prokázání výSe zliály buds obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo 

nb^hovat stanovené nůležitosii, doplní dopravce na vy>ídánl a!>j9dnaiBle 

.;.^^^^Í^;^^t>a0.-F^C|t;fedv či posi^ylne plsemnů vy5v^tlenl, v přípaíě riespřávnOíU uýíJ >:lrBty 

uhradí dopravd: 
přadiažaiié fakwry ifirátu uplatněnou podle předchozích odstavců 

srplouvy'ZS MMý mSifc doby plnění smluvrího rozsahu zavazku veřejně 

pracovních dnů ode rins předluleiií správnýoíi a ůplnýoh podkladů ve 

fiji'^yslu'^^nku V. odst. 0,8-11 smlouvy, aviak v souhrnu insvimáii^é da výia pídle 
s".'; ČI. V, odst- i sirkiuvy, 

P"Pesi«!.'Ziinnj dopraven, rta iákisdě vystavené zálohové fatituiy zálohu na 

' terminu do ICr kaicrdáhilcti dm'i od obdržení této íakLury, vyjma 

išstppádu a prosince, a lo nejvýše i/a výil VIO částky pftdl& řl V, oO$i, 1 

niejuíŤfalna vSak do výše podle cl. V, odst. 1 smtouvy. Dopravce vypořádá 

ýyůíío'^i^nliii ílráty podle čl V. odst 6 smlou^7 za r>SsIc, na nSjž byte 

i^í-MlS^/l^ky^tnuta Pokud prokázaná ztrata bude nlžSr nez poskylnuta zaloha, vrítl 

bb|fidhate!í tento rozdíl do 15 pracovních dnů od předloženi tohoto 
'tíýuVjtúčtování/-'' • 

Upiavy ", úhrady vyplývající z rekapilulat» za přfalugtiý kaiarvdfiilnl rok budou 

dc :15; 5. následujícího kaiendařniho roku V připadá, že uhrazena ztrata bude 

ztráta důCjžeriá souhmnou rekapitulaci, bude rozdíl uhrazen 

ma.jimálné do v^fta podle či. V odst. i smlouvy. 

scíšcinateiém v rámci konfíoly vyijčluvání a státního odborného doz^ai bylo 
.;ria_ziSkladě nesprávných podkladů Ďyla v& Sť^luvnlsrí oExSobI uhrazena ztráta 

dopravci skurařně t«áležela, vrat dopravce objednaleli zjištěný rpTsIíl do 
5tij od obdrženi vý^vy." 

gii-Jřt Dalál ujednání, sa ruáíe nahrazuje novýr^i, ktsrý zní' 



„1. Na linV;ác^ a spojích, kWS |5au pifedrnšicrYi tétc si>ilouv>. rntóe flopravtů uh^iatňovoí 
pouze jízdné "«'vý&T dlsí lahfii vsculaiJu s pisřrKTU prSwiť úpravu resmlace Jlzrinifio, který 

jeto pi'lloha C. S Je nedllncuj součiíistí I'Akj smlouvy. S iičirifiosll od 1.1,ř006 se pi'iloha 
f,. 3 t^Mouvy -Tarif rjái a nahrszuie riovýiri (srrfeiri, fcfsfý /s pňtofroií ó, 2 toiiůKi dodattcu 

3 oznsgijTilm .ToriP 
2. V ptípadé řměny flrávní úňravy fagu/ate j'MnAto bud® u^svfan •jpi-Jalek létn sniicuvy. 

Ohjcdriate/s; ť|í>'Wo přfpadč vylirarujnpravo jměn v sjítéhiiij prol\azQvárt[ ztráty, 

3 D&pfavcesexava'sujs' 
a] vyutiva' vštíoh svých feslnýcVi a iičelxých niožnostl ke anaeni itrály a cinil v tomio 

smém poiřftQnii upaifeni. 
b) F-oskylnoijl objCiďnaiQli ekonomlckň, lactirlcké a rcalizaciil pnKoijřůní opalíeni 

ke sii^žerl i>ewri=nýcH mu tiivno LífsúBm, a w ve Itiůtě stanovené abjíítínalalein 

od abflriíení inhota navfhu, 
c) u3liiJlBin\i. ria žékladé vjz'.y objadnal&le «4 Ititité v ní ilar^avané taknvá npsfF&ni ke 

sOiisiií iir^y. u Wcíiž 7. ijvecíensfiQ BííorumíakétKi, tecřvíiakéto i fc3tecí?)(i0 

posoLize'iI bude palma, žs jejich uskuteánižnl neůraní zvláétě távsJné diivody 
d] nejpožCéý da 10. VsIgrTC/ářfrftio dne líSsIsdij/cířio nSsice cleif'riviich/ nsbfSval 

veformáUj, 
„CSV (comma scparaleiJ ''sJíies) - záznampvé yrisninwaliý 'farmál clat 5 odiliilovaii 

(pale MdĎlena íárlcnu, záznamy oUůelany strédnlkom a CRLP> VSecImy úOaje )bou 
uvedeny v tentotfém ivary (le-i1ová íji^le uza'^fene ve znajich ijioroffiy nahíite). 

Uvozovky uvňltř tsHiu nsn! tiSba íd^jojovst. Soubory mohou být boz cfípony nebo mil 

pfílícru tXT nebe CS\' v přtpadč iTídensH z rezer'^tniHn ayblérrtii A^^S příponu 

XML' 
do celastátni>io intorrnacnltio ^ysternu (CIS! vedenélx) prAvirtiokou osoOoij CHAPS 

Ěpoi s r o . v^eolifiy Itedatiky vytisiié na lirerni ifaje Vjecjína 
«) umožnit objodnslcll ^'ý1;oíl Slátilho adbOTného drzotu v Boulsflu a | 19C> tidsl. 4 

diákona f § 6 IMailzeni víaay č, >(S3/20i}4 St. OOtectnaře* sí vyíifázuj« právo 

jabezpečeni výšs uvoiianétic státního wSbornňitio díjioru prtisířediTicMrri 

n«?-4vi3leífiú sudi'tc'a, klarý x oc^rénl oSjedrstels s jeho j/néPfMH statni ooBorný 
dozTfr provsOo. f) i'Sst poCVvlni (jieíniciví v souvisicsli se záktinejn č, 5&3Í19Q1 Sb„ o ú&3tnlctvi, ve 

znén' pazdqšlcti předpisů (nikatl dařiovou evidenci), a dálo v rsnici úfietniclvi: 

podrciDnnii snslytigkoL fiviííBnci údajů roífiodnych prů sisnovaní pfedhSžnStio 

odborného odhadu |>rok8?alelrté ztrátv e i)tc< propofet vUit^iných ettorcnucky 

oofevnénýi^n ríňkisdú, minlfnaitiS v ilehár^í odpovidajiciho výkazu nSlOadú r triet 

pravidelné áuUibuaowe dopravy • viz pfiloUa i. 2 řaniouvy, 
4. Obiadnalei se zav3zu)e pova?j>vat za Qbotwdnl taierrtslvi tkuieůnoKti gBchadni 

a tecfitiické povafry. s nirTi'S se seíítírí"' při prokazuvanl ztrály reHo w rámci kcfitrol 

wyučlnvsTil a stSlniho odt»ornéí\ci dozoru, a Wsré maji býl podle vule dupravce ulsamné 

sdéiarié objednaleli utajovány. 
5. Ustanovsní olSnku VI, odst.i amlauvy se nevi-telnije na puíkyU/viri! inhrmsO, jež ja 

objecfnateí povinen ussfcyíuvst podia £#/<-ona (05/1999 Sb,, o s^ototínéro pfiftupu 
k irhrinacírn. 

c>s •í 
(-"Kaikulsofi ekonomicky ůprávnénýr;h nAVl;,<|il, tržeb maamďlni nio?ncy i.'yie 

. ''•^••^iiDéreneho bijrte pre>vsOenB i' scutadiit Nafaenirii cktíy i!;. 4&3/S004 SO., kterw 
URr?.'Ai]s rTul^azatelnS ztráta ve veifejré tinkovů dnpravů. 

.: .Ctipv3v<^ zajistí prováděrí korrtroly správnosti KiybirSní jlzdnétio s letw cťlwdů 
ti na vyžádání obiadnaiele zpfisfupni prototoly z těííilo liuntrcl. 

7> Cl, VII. Seinkce, 3 f /  rjti a nalirazujs novým, který -íir. 
1 Pckud dopravce nodadrii HiCity pro přídkiadé-V dokladC o prakaíst^IrÁ '^IršW iii^fidíír.é 

ví ř!l V., adst. S. B-li isia irtilcuj'y, múza objcdnats! ujvlatnil «rnlijynl pokutu va «j-Sl 

dů 1 .OOQ,- Kč -im kaidý i zapofel/ der prodleni Tuío pokutu uhrsd' dcpra^oa objcd/ía/ali 
do 15 diLi od obdržani výz^/y kj&jf úhradě. 

2 Nepředlozl-li dopravna soJbrnnou rskapilut«cl dis článku V. «dst, í. můžu objednatel 

tiplatfiit smlui/rií pokutij ez do vyša S.OW,- K6, Tuto pokutu uhindí dopravce objednateli 
dv IS cjnú pd obdržonl výzvy};jaji úhradS." 

ČI. II. 

^ilV^r&čná kiStínovsiii 
1, Ostalni usEirrovení sm/oií"^ b. (j'iII, vb ziifiní pozdějších dodatků, tímto ctodaisem 

neriolčBrtézListávajl v platnosti 

2 Smluvní strany picíiiaíují, ÍA tento dodatek uza-/ÍBly nu zát-fedě prawé h svubodné vfile. 
(tUalij \i ííilSa jinahjedricsirarnfe nevýhod nj'cJn podnlnoH 

i Tento dodatsh sa u^avíré s účinnoell ude dře podpisu Pfiforn účastníci ciní rxespornym, 

že již před piodpiaw, KvhcW ScíWlku sjríouv>' dopravce za&ezf«£í olajedrsateli íávdieli 
veřejné služby v rozMhu dle g.l odetavfW 2 totiolo dodatku smlouvy. 

1. Doda!eK 6, 1g nabývá plalnf>sti a ůímnostl pĎcilJisu tbv" 
gmluvrteli Strun. 

>. Dodatek č. 1B |$ vyhotoven Slyraotí sceinapisaiiti s glatnaatl arteináiu. z nictit ri'^ 
vyhotoveni obdrží objednatel g dvfi dopravM. 

i. Medilnou součásti tohnlo-dodatku srnbui/y |ň ' 

PiTloha o. 1 - Seznam lir»ik a spoiú vci^jné linkové osobní riopravy, klaré jsuu 
pi^ClnjSlem plnéni ^lazku vefejrté služiJi" 

příloha í. 2 - Pi^béžnjí odbornýodfiad prokazatolnů ztráty na rak 200R 
Pr'iloSiai 3-Tarif 

jihlavC'dita ,,,',í' 

^ V-

Kůije; 
hiejtmana 

v 'iTůbíři rins f'/ •-L4.ý.') -í' 
TRAGO-BLtS.&. r.o. 

AflA Evs KfstocMcii-á 5.. c ' ' 
jednatelka 



č-lifiky 
790211 
790220 
790230 
790231' 
790240 
790250 
790260 
79Ó'27Ó^ 
790280 
790290' 
790300 
790310 

'7903ÍÍ" 

790320 
790:^1 
790330 
79034b' 
790350 
79Ó351 
790Í37Ó 
790380 

790390 
790400 
790410 

790420 

Příloha č. 1 k dodatku č. 18 ke smJoyvě č. 1/04 
Smluvní rozsah dopravy - kilometry ujeté podle schválených jízdních řádů platných k 1.1.2008 

na území kraje Vysočina, není-li u konkrétní Síňky a spoje uvedeno jinak, 
pro období od 1.1.2008 do 13.12.2008: 

Třebíč-Stará Ríše-Telc 

Třebíč-Okříšky-Predín 
Stěměchy-Želeta^^ 
Tře b íč-Kn ěžice- H rutov 
třebíč-Brtnice-Jihlava 
Trebíč-Okřfšky-Radonín 
Trebíč-Radošov-Kamenice 
Třebíč-Horní Heřmaníce 
Tře b íč-Rud íko v-Bochoyb^^ 
Třebíč-Budišov-Kamenná,K|ementice 
Ťřebíč-Óslayjčka-Bu^^^^ 
Třebíč-Velké Meziříčí-Zďár nad Sázavou 

cs gRPj e 
1,3,5,9.11,15.4,6,8,12.18,20 
Í'3J5,17.19,25,2.4,6'8J 
1.3,5,7,9,11,13,15,23,25,2,4,6,8,10', 14,16,22,24 
•l'.5,7,11,2AS,Í4' 
1.3,7.9,13,2,4,6,10,12,14,16 
1,3,5,9,11,15.1^19.23.25,27,31,2,4,8,10,12,16,18.20.22,24,26,30,32 
T,3,5.7,9jr 13,15.17,25,2,4,6,8,10,12,14,16.18,20,22,24, 30 
3,5,7,li,13,15,21,4,6,8,12,14,18,20,22 
í,'3,5,7,11,13,15,2,4,8,10,12,14,16,18 
1,9.15,17.4.6,8,14,18 
3,9.1'Í,13,15,2,6,8,12,14 
1,3,9,2,4,6 
1,3, 5, 1, 9, 2, 4, 6, 8, 10 

poznámka: u spojů linky 790311 č, 1,2 objednatel hradí úsek Třebíč,autnádr.-Vefké Mezíríčí.aut.nádr. 

poznámka: spoje linky 790311 č. 3, 5, 7. 9, 4, 6, 8, 10 hrazeny v období od 1.1.2008 do 29.2.2008 (zkušební provoz) 
Tře b íč-B u d i šo v-Tas o v 
Hodov-Nárame^Valdikov-T^^^ 
Stareč-Trebíč-Náměšť n.Osl. 
Ťřebíč-Stuďenec-Náměšť n.Ósi.-Cikov 
Třebíč-Hartvíkovíce-Mohelno 
Třebíč-Harlvíkovice-Náměšť n. Osl. 
TřebíČ-Hrotovice-Rouchovany 

1,3.7,13,2,6.10,14 
1,11,2,4,12 
1,3,5:7:2,4:6:10' 
1,'3.5,7,11,15,2.4,6,10,12,14 
1,3,5,7.2,4,6,8,10 
3:5,7:13:15.2:4.6,8:10 
1,3.5,9,11,13,15,2,4.6,10.12,14,16.18 
1,3.5,9.11,13:2,4,6,8:12,14,16,18 Třebíč-Dukovany 

poznámka: spoj č. 5 v úseku "Dalešice.rozc."- "Rouchovany" hradí město Hrotovice 

poznámka: spoj č. 8 v úseku "Dalešice.rozc."- "Hrotovice,aut.nádr." hradí město Hrotovice 
Trebíč-Rouch^ 
fřebíč-Řouchovany-Biskupice-í^uikov 
Třebíč^ Se b kov ice 
poznámka: spoj č. 18 linky 790410 objednatel hradí úsek Loukovice - Horní Újezd 
Třebíč-Čáslavfce-CÍdlina-Želetava [ 1,3,17,19,23.2,8,10,20,22 

1,7,2,4 
1.9.11,17,2,6,10,16,20 
1,3,7,9,11,13,15,19, 21,2:4:6.10,12,18, 20 

: -v. 

-íSí--' 
! 'íll.í 

i V 



•(rf -i-

"790431 

?. I '7^C©íf$ 

-

790520 

790530 
790540 
^^90550 

79Ó56Ó 
79Ó'576 
790620 
790621 
790630 
790640 
790650 

790660 
79úé7Ó' 
790680 
790690 

79Ó691 
790700 
790710 

790720 
790740 
790750 
79Ó760 
79077b' 

79077Í' 

790760 

Trebíč-^eletava-Mezíríčko 
Ťrebic-Řokytníce n.Rok.-Predín 
Náměšť n.Osl.-Mohelno-Šenorady 

3,11.13.2,4.10 , >^^'^•.11 
1,3.5 J.9,13,15,17,21.27.29,31,2AS.8.10.12,Í4;^vl$IÍ|Í'|^^ 
3.5,7,11.15,10,23,31,2,6,8.12^20^22.24.32 1,,''  

poznámka: u spoje č. 11 úsek "Sedlec,dvůr rozc." - "Kramolín" a zpět hradí obec Sedlec 

Náměšť n".OsK-Moh^ " Y" i'.3,5,7,9.11,13'iS,^ 
pozn.; spoje íinky 790520 č. 1,2,5,11.14,20 v období od 1.1.2008 do 29.2:.20b8 zvýšený počet kíiometrů (zkušební provoz) 
poznámka: spoje linky 790520 č. 21,22 hrazeny od 1. 2. 2008 
Ocmanice-Náměšť n.Osf.-Mohelno 
Náměšť n. Ósl.-Veiká Bíteš-Jihlava 
Ťasov-Pyšel-Náměšť n.Osi.-Velká Bíteš 
poznámka: spoj č. 11 linky 790550 v období od i .1.2008 do 29.2,2008 zvýšený počet kilometrů (zkušební provoz) 

1,5.15,21,25,2,6,8,10,14 
1,3,9,4.8,10 
3,5.7,9,11,13,15,17,21,2,4,6,8,12.14,16,18.22 

Nárněšť 
Náměšť n.OsL-Žbraslay 
Hrotovice-Moravské Budějovice-Jihlaya 
Moravské Budéjovice-Jaroměnce n.Rok,-Dukovany 
Moravské Budě|ovjce-l^dkovíce-Hrqt_oy 
Moravské Budějovice-Budeč 

1,3.5.7,9.13,2,4,8.10.12 
1.3''5J,Í2.4,6 
1,3,5.7,2,4,6,8 
1,3,7,11,13.15,17,2,4,6.10,12,16 
1A2,4,8 
3,7.9,4.8,10 
3.5.7.9,11,13.15.21,23,25,27,29.33.2,4.6,8,10,12. 14.16,18,20,22,26" 

f íM 

Moravské Budějovice-Želetava-Předín 
pozn.1: u spojů Č.13 a 18 úsek „Lesonlce,rozc.2.Ú'- ..Martínkov" a zpět hradí obec Žefetava, 
pozn.2: u spoje č. 11 „Lesonrce" - ..Cidlina" hradí obec Domamí! 
pozn.3: u spoje č.12 úsek „Cidlina"-.,Lesonice" a ,.Lesonice,rozc.2.0"-,.Jakubov u Mor.Budějovic" a zpět hradí obec Domamil 
Moravské Budějovlce-Bfížkovlce-Pavlice 
Moravsi<é Budějovice -Čáslavice -Římov 
Ťřebíč-jaroměilce n.Rok -Biskupice-Pulkov 
Moravské Budějovíce-Jaroměřlce n.Řok.-Ťrebíč 

Moravské Budějovice-Horní Újezd-fřebíč 
Jaroměřice n.Řok.-LIpník-Tfebíč 
Moravské Budějovice -Bítov 
Moravsí<é Budějovice-Pollce-Vratěnín-Jemnice 
Moravské Budějovice-Lomy-Jemafce 
Moravské Budějovlce-Jemnice 
Jemnice-Třebíč 
.Jaroměřice n.Rok.-Blaínice 
Jaroměřice n.Rok.-Mikuiovice-Výčapy 
Jaroměnce n.Rok.-Šebkovice 

3,7.9,11,13.2,6,10,12,14 
1,3.5,7.9,11,13,2,4,6,8,10.12,18 

••1.9^112.4;12,14 "' 

1,3,5,9,11,13.15.17;Í9,21.25,27,29.33.35,37.39;41,^,55,59,61, 
2,4,6.8,10,12.14,20,24.26,30,32.34,36,38,40,44,46 

""1,3.7.2:A5,1Ó""" 
1 , 7,g^l 1,2.8,10,12 " 
'1,13,15,19,2,6,14,16.18 
1^5,7,9,11,'13,17.19,2.4^6.8,ld.1Í2,14,16,^ 
'1,5,9,2,4.10,12 
1.3,7,13.17^19,21.4,6,8,14,24,26 
1,3,11,2.8 
1,9.11,13.2,10.12,14 
1,3,5,7,2,4,6,8 
17,21.25,2,4,8,10,26,28 

'í-- . 

ýy... 



Příloha č. 2 dodatku č. 18 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na 
rok 2008 byla anonymizována z důvodu ochrany obchodního tajemství. 



. 50 
^1- ss 
Si- 6« 

8i - 90 
91 - iOO 

ini - HO 
m - m  

131 -1-40 
I4t -150 
!51-160 

J71 -180 
181-]90 
191 - 2110 
mi - 210 
11 - 220 

a dále 
každýcli) Okm 
Cena iiiisicnky 

•jů}' 
dodatku č.18 ke smlouvě č.1/04. 

Irebfč 

ifavidelných autobusových linkách 

Pli^é 
(obyčejné) 

jfzUné 
Ké 

8.00 
12,00 
14.00 
17.0ft 
20.00 
23.00 
26.00 
31,00 
34.00 
41.00 
47.00 
50.00 
54.00 
S6,00 
63,00 
73,00 
Sl.DO 
92.00 
98,00 

151,0« 
124,00 
132,00 
H2.00 
153.00 
164.00 
175,00 
IRMO 
197,00 
208,00 
219,00 

8,0I> 

/vláštiii jízdné 

1 
Kč 

4,00 
6,00 
7,00 
!í,00 
lO.iH) 
12,00 
13.(H) 
KS.OO 
17.00 
21.00 
24,IH) 
25.00 
27.00 
28.00 
32.00 
37.00 
41.00 
46.00 
49,00 
S6.1M) 
62.00 
66.00 
71,00 
77,00 
83.00 
^8,00 
93.00 
99.00 
104,00 
110,00 

4,00 
12,00 

Žákovské jízdné 
Zák 

(ínax.37,5%pL} 
Kí Kč 

2,00 
3,00 
4,00 
4,00 
5,00 
&,00 
7,00 
8.00 
9.00 

10.00 
12.00 
13.00 
14.00 
14.00 
16,00 
18,00 
20,00 
23,00 
25,00 
28,00 
31,00 
33,00 
36,00 
38,00 
41.00 
44,00 
47,00 
49,00 

55,00 

3,00 
5,00 
5,00 
6.00 
8.00 
9,00 
10,00 
12,60 
13.00 
15.00 
18.00 
llř.fiO 
20,00 
21.00 
24.00 
27.00 
30.00 
35.00 
37,00 
42.00 
47,00 
so.on 
53,00 
57,00 
62.00 
tífsOO 
70.00 
74.00 
7S.e6 
S2.00 

2.00 1 3,00 

Student 
(nnay.75%pl.) 

Kč 
6,0O 
9,00 

11.00 
13.00 
15,00 
17,0)1 
20,00 
23,00 
26,00 
31,00 
33,00 
38,00 
41,OO 
42,00 
47,00 
55,00 
61,00 
69,00 
74,00 
83,00 
93,00 
99,00 
107,00 
US,00 
123,00 
131,00 
140,00 
I4S,00 

164,00 

6,00 

10 jízd 
žáci 6-15 let 

do Slcolv 
Kí 

30,00 
50,00 
50,00 
60,00 
80,00 
90,00 

100,00 
120,00 
130,00 
iso,yo 
180,00 
l*)0,00 
200,00 
210,00 
240,00 

SívláStni jízdné 1 - pio jednotlivé jízdy děd od 6 (Ji.i 15 let, Žál<ovské jízdné pi o'žáíq'škol v ČR pro cestovní úsek 
rediceknávštCvÉ zdrav.pfisliž.délí v ústavech, pes "bydliště - škola", viz průkaz 

Zvlň£tiií jízdué 2 - pix? zdrav, postižené občany, držitele "žík" - pro žáky ve věkii do 15 let 
pi-ůkazii Z I P a ZTP/P "studi^nt" - pro žáky ve včkii od 15 let do 26 Icl 

Průkazy "žik". "studen!" wstavi autobusové nádraží v TřebEci. Mor.BudSiovácích a NamČSti n.Osl. 
INárok oa slevu musí být prokázán příslušným plAtným průl<n/x!m. 

Cestující je povinen přispět k plynulému odbavení včasným připravcnítn vhodných platidel přirněřcjič hodnoty. 
' l'řeprava se uskutečňuje podle pf'epravniiio řádu. 
Bezplatně se přepravuj í - dle platného Cenového věstníku 
íí::i, iidiit.3. 

p|:detido 6 let, -s vyjíinkou případů uvedených včL 8.odst.l. písin,a) až c) 
pípí-edstíivitelé státní snocí a někteiých státutth orgái^ů a sojdci. o nichž, tak sfaiioví xvSáStní přetijiis, 
a];^vc)dce držitele prtikayii ZTP/P nebo vodicí pes 

Přeniava dčti 
^p5>čti do dovišcného é.roku v dopi-ovodu osoby slarSí 10 let se přepravují bezplatně, opiávnčnik bezplatné pTepravé dítěte však zaniká: 

•i^^ýjde-li o dl libé a dalSí dítě v diijuovodu jednoho a téhož cestujícího, 
žádost .ie dupixívázejícíbo cestujicílio zajiSténo dopravcem samostatné místo k 

JitéK cestujícím je doprovázejícím vc vo/idle, jehož všechna místa k selení jsou plně obsazena, dvé místa ksczcol. 
' ' "  k o f i ó r k u  s e  p i ' q i r a v u j e  v ž d y  b e z p l a t n ě .  
„V- "" 61et ař<lodovišení 15.roku (tj. clo dne. který předchází dni IS.itai-oieniii), jakcíži děti niladsi 6 let, které podle odsl. I nemají nťirok 

^i^-^j^^ězplatnou přepravu, fíepí epravují za 50% plného obyCcjtiého jízdného, uplaínfitiého dopravcem. Děd ve věku od 10 do 15 lot prokazují 
" (nárok na slevu) na vyžádání dapravce průka/em, kleiý vystaví dopravce. Trůka^y se mezi dopravci navzájem iiznúvaji. 

' í^^dítĚte je možno prokásat i platným cestovním pasein. 
MínistcEstva dopravy a spojů č,l 75/2000 Sh, onřgnntvníni řádu pw včfeinou di'ážní a RÍlniStii osobní dotwavu 

?J%rava dětí 
: di) šesti let lze přepravovat jcn s doprovodem osi)by stai'si 10 let. 

8,tujíd s dítčtem, kteiéje podlo taiifii přepravováno hezpktně. mohou spoleCné zaujmout jen jedno inísto k sezení, 
Ifefiíi-li cstatní místa volná. 

Č1.3. Zavazadla, za ktei^ se neniati dovozné. - dle platného Ccnovcho véstiiíku 
I. Bezplatně se pŤeprivují: 

a) zavazadJa, které mají ro?iněry mwiší než 20x30x50 cm, nebo zavazadla tvara válce, jehož délka 
nepíesahiije 150 cm a piůrnér 10 cm, nobo tvaru desky, jcjíž rozmčrncpCesahuje SOxlOO cm 
nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg. 

b) ruční ^vazadla(RZ) podle zvláítníhoprávního předpisu (§20 vyhláškyMDS 175/2000 Sb.; RZjsou 
snadno pfenosné věci, které costujicí tná u sebe a lzeje pfíp, grnístitpod sedadlem nebo nad sedadlem 
cestujícího; zajišťování bczpcCné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluSí ecstujícimu). 

e} dětské feíMÍáiky pro dětí, kteréjsoLi držiteli prfika:<!:ú ZTP a ZTP/P a vozilo" pro invalidy, 
dižiteJe průkazů ZTP a ZTP,^, 

d) taíky na kolečkách, které š sebou beroii do vozidla držitelé pnikazů ZTP a ZTP/P. ^ - « V '• 
|^;k jízdnému - Neprokáže-li se cestující na výzvii pověřené osoby platným jízdním dokladem (S l8aodst.2 písin.tt^^^onárí 

I^pravě č, 111/1994 Sb., v platném znění. Výše přirážky jemax.= l.000,-Kč. 
J.vzdáleností výchozí u konečné zastávky do 100 km vřetně činí výše píirážky =300,-Kč f. 

^^^.V^áleností výciiozí a konečaó zastávky od 101 km vřetně 5iní ^'ýše přirá2ky=500,-Kó ' • 
se cestující na výzvu pov«?íié osoby dokladem o 2aplacenfdnvo7íiého, činí výše příiážJcy =50,-Kď. 

Í20O ze zastávky Ič l^do Tč 18-1 • z^pět platí zvláštní ceníkjfzdného a dovozného. 

t^zné za zavazadla 
i^ni 
|l.í^énost DovoJ^né 
ígÍDI'-. Kč 

^§ce' 

7.00 
fJ.flO 
II,nn 

)ichz hmotnost 
kt;. se nepřepravují. 



DODATEK č. 19 

ke smlouvě č. 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust.§ 19 odst. 
3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jan 
smlouva) 

Smluvní strany 

1. Vysočina 
kraj se sídíem Žižkova 57, 567 33 Jihlava 
zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje 
k podpisu dodatku smlouvy pověřen: Václav Kodet, náměstek hejtmana 
IČ: 708 90 749 
Bankovní spojení:Volksbank CZ,  a.s., pobočka Jihlava 
Č.účtu: 4050005000/6800 
{dále jen objednatel) 

2. Dopravce, 
TRADO-BUS, s.r.o. 
se sídlem v Třebíči, Komenského náměstí fip.137, č.o. 9, PSČ: 674 01 
jednající MA Evou Kratochvílovou, jsdnateíkou společnosti 
TRADO-BUS, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp.zn.C/28252. 
ÍČ: 255 033 16, DIČ: CZ25503316, piátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky, a.s, Třebíč. 
č.ú.:197693650277/0100 

(dále jen dopravce) 

Č l . l .  

Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti na území kraje 
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou 6. 1/04. ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi smluvními stranami dne 1.1, 2004 se mění následovně: 

1) Smluvní rozsah dopravy stanovený v článku II, odst. 2, písm. a) smlouvy, se upravuje 
takto 

a) od 3. 3. 2008 do 13. 12. 2008 se do základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina 
nově zařazují spoje č. 23, 24 iinky 790520 Náměšť n.Osl. - Mohelno - Dukovany. 
Důvodem změny je zabezpečení přepravy žáků ze školního vyučování. 

b) od 3. 3. 2008 do 13. 12. 2008 se ze základní dopravní obslužnosti kraje VyStíčiná ; 
vypouští spoje č. 1 a 20 linky 790520 Náměšť n.Osl,- fVIohelno - Dukovany a zároveň . 
se ye výčtu spojů této linky ruší poznámka týkající se spojů č. 1,2,5,11,14,20. Ke. , 
změně dochází na základě výsledků zkušebního provozu provedeného v období od 
3.9.2007do 29.2.2008 -

1 



c) od 3. 3. 2008 do 13. 12, 2008 se do základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina 
nově zařazují spoje č. 5, 6 a 7 linlíy 790311 Třebíč - Velké Meziříčí - Žďár nad 
Sázavou. K zařazení dochází na základě výsledků zkušebního provozu provedeného 
v období od 3. 9. 2007 do 29. 2.2008. 

d) od 3. 3. 2008 do 13. 12. 2008 se ve výčtu spojů a linek v základní dopravní 
obslužnosti kraje Vysočina ruší poznámka u spoje č, 11 linky 790550 Tasov-Pyšel-
Náměšť n.Osl.-Velká Bíteš a spoj je nadále zařazen v celé své délce do základní 
dopravní obslužnosti. K zařazení dochází na základě výsledků zkušebního provozu 
provedeného v období od 3, 9. 2007 do 29. 2.2008 

2) Dopravce splatnosti od 11.2,2008 upravuje tarif veřejné linkové dopravy. 
V důsledku této úpravy se příloha č. 3 smlouvy - Tarif, (ve znění pozdějších dodatků) 
ruší a v souladu s ustanovením článku VI, odst. 2 smlouvy se nahrazuje novým tarifem 
platným od 11, 2. 2008, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku smlouvy s označením 
„Tarif. 

3) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2008 v důsledku změny smluvního 
rozsahu dopravy dle článku 1, odst. 1, písm. a), b). c), d) tohoto dodatku, předložený 
v souladu se zněním článku V, odst, 2 smlouvy je připojen jako příloha č. 1 tohoto 
dodatku smlouvy. 

4) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2008 zpracovaný podle nařízení 
vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní 
dopravě, předložený dopravcem, je ve smyslu ust. §19b, odst 3 zákona 111/1994 Sb. 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů součástí smlouvy a je připojen jako 
příloha č. 2 dodatku č. 18 smlouvy, se doplňuje o změnu smluvního rozsahu dopravy dle 
předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty uvedeného v článku \, odst. 3 tohoto 
dodatku. 

5) Věta čtvrtá odst. 1, článku V smlouvy Platební podmínky, zní nově: 

„Objednavatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslušném kalendářním 
roce maximálně do výše upraveného předběžného odborného odhadu prokazatelné 
ztráty, s ohledem na výši finančních prostředků maximálně do částky 39 897 500 Kč 
v roce 2008." 

Či. lí. 
1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. 
2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni ani za Jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
3) Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu. 
4) Dodatek č. 19 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou 

smluvních stran. Přitom účastníci činí nesporným, že již před podpisem tohoto dodatku 
smlouvy dopravce zabezpečil objednateli závazek veřejné služby v rozsahu dle ČI. I. 
tohoto dodatku 



5) Dodatek č. 19 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce. 

6) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je ; 
Příloha č, 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2008 v důsledku 
změny smluvního rozsahu dopravy. 
Příloha č, 2 Tarif 

V Jihlavě dne 01 03. 20® V Třebíči dne 
TRADO-BUS.s.r.o 

/ 

•= v / 

Václav Kodet 
náměstek hejtmana 

MA Eva Kratochvílová 
jednatelka 



Příloha č. 1 dodatku č. 19 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na 
rok 2008 v důsledku změny smluvního rozsahu dopravy byla anonymizována z důvodu 
ochrany obchodního tajemství. 



Příloha Č.2, Tarif, dodatku č.líí ke smlouvé t.MOA. 
TRAnO-liLJS, s.r.o,, Třcbíí 

Tarif na pravidelných autobusových linkách 
Platíod 11.2.2008 

Tťuiftií Plné Zvláštní jízdné n Žákovské jízdné Iňjízd 
vzdálenost (obyCcjné) t lÁV. StudBrrt t žáci 6-lS let 

jízdné 1 2 i (rrigx.37.5%pl,) (max.75%pl,) 1 do Školy 
kin Kí Kí Ke i Ki Kí i KÍ 

1- 4 8,0fl 4,00 2.00 9 t 3,(l« 6,00 5 30,00 
j 40,00 6- 7 12,00 6,00 3.00 n 4,lMJ 9,00 

5 30,00 
j 40,00 

8- 10 14,1X1 7.00 3,00 
f t 5,l}0 10,00 ! 50,00 

11' 13 17,110 ^,00 4,00 (1 6,00 l2,ot:i 1 60,00 
14- 17 20,00 10,00 5,00 t 7.00 1S,00 j 70,00 
18- 20 23,00 1!,0A 5,00 í »,00 17,00 1 »0,0l> 
2Í- 25 2<>,CH:I 13,00 6,00 i 

\ f 
9,00 19,00 ! 90,00 

26- 30 31,0tí 15,00 7,00 

i 
\ f 11,00 23.00 110,00 

I 12(».Q0 3Í- 35 34,00 17,00 8,00 
W 
í t 

13,00 25.00 
110,00 

I 12(».Q0 
3tí- 40 4],00 20,00 10,00 

W 
í t 15,00 30,0(3 1 ISO.UO 

41- 45 47,00 23,00 11,00 \ f 
17,00 35,00 j 170,00 

46- 50 SO,00 25,00 12,00 
\ f 19,00 37,00 t 180,00 

51 - S5 54,00 27,00 13,00 í 20,<10 40,00 1 200,00 
56- 60 S6,00 2S,00 14,00 

ř 
21,00 42,00 1 210,00 

Él- 70 63,00 31,00 15,00 ř 23.00 47,00 i 230,00 
71- 80 73,00 36,00 1S,00 t 

í t 
27.00 S4,00 i 

Si- 90 ei,oo 40,00 20,00 

t 
í t 30,00 «0.00 í f 

s 91-1(10 Íi2,00 46,00 23,00 \ f 34,00 «9.00 

í f 
s 

Ifll-ltfl 9S,00 49,00 24,00 
\ f 36,00 73,00 t 

111-120 111,00 55,00 27,00 ( 41,00 S3,00 1 
121-130 124,00 62,00 31,00 i 

4(5.00 93,00 * 
1 

IJl-140 132,00 66,00 33,00 ! 49,00 99,00 ! 
141-150 142,00 71,00 35,00 

! 
53,00 106,00 

! 
151-160 153,00 76,00 38,00 1 

í S7,fl0 114,00 1 

í m - m  164,W 82,<rt> 41,00 i 61,fl0 123,0I> 

1 

í 
171-180 175,00 87,00 43,00 f 

t 
65,00 131,0() t 

181-190 186,00 93,00 46,00 
f 
t 69.00 ].Í9,0(> ( i i 191 - 2.00 1 !)7,fl0 98,00 49,00 f 
í 

73,00 ] 47,00 
( i i 

201-210 208,00 104,00 52,00 

f 
í 7fl,00 156,00 1 i i 211-220 219,00 10!>,0fl 54,00 
w 1 ři2.00 164,00 

1 i i 
a <iíiic t f •J i 

kflždýdi lOfcin fi,OA 4,00 2,00 í 3,(M) fi.no 
•J i 

Cena mistenky 12,00 1 
žákovské jazdti^ pra žáky íknl v ČR pro cestovní úsek 

"bydliSlE • škola", vfz průkaz 
"žák" - pi o žáky ve véku do 15 lei 
"stiideiil" - pro /iky ve věku od 15 letdo2ó let 

ZvIáStní Jízdné 1 - pro jednotlivéjfedy dětí od 6 do 15 ]et, 
ixxíiíe k návštěvě 7drav.f»ost3Ž.déti v úslqveťíi, pes 

Zvláštní jíi:dné2 - pro zdi"av. postižcuóobčany, držitele 
průkazů Z IP a ZTP/P 

ťrflkflzv "žák", "stBflcnť' vvstKvi autobiisnvÉ nádraží v Třebíči. Mor-Budžioviclcli a TSAmSSťm.Osl. 
Niiťuk itrt slevu inu«í být prokáxáo prisltišným plntným pnikřixciD. 

Cestující je povinei\ přispět k plynulému odbavení včasným připravením vhodných pklidcl přiměřené hodnoty. 
Přeprava se uskutečňuje podle přepravního hidu. 
Bezplatně se přepravují - dle plalného Cenového věstníku 
ČI.Lodst3. 
a) děti do 6 let, s vyjíinkou píípadůuvedených v Cl, íí,odsi. I, písm,a)až c) 
b} představitelé státní moci a nčkteiých státních orgánů li soudci, o nicliž tak stanoví wlášcní ptedpis, 
c) piůvodce držitele průkazu ZTP/P nebe vodici pes 

ČI. A. Pfenrava džtí 
1. Déti dcj drtvi^eného ó.roku v doprovodu osoby starší 10 let se přepravují be^platriĎ; oprávnění k bezplatné přepravě dítěte vSak^niiík^: 

a)ids5-lio druSiéadalsí dítt v doprovotiu jednoho a téhij?, cestujícího, 
b) bylo-h ditéti na žádost jc doprovázejícího cestujícího yajistěno dopi-avcem samuslatné místo k sezeni, 
c) zaiijíraá-lí dítě s ccsrtijícíin jc doprová;?ej{cIm ve vozklíe. Jehož vScchna rnísta k sezeni jsou plnC obsa7:ena. dvS místa k ser.íjní. 
Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatné. 

2. DCLí od 6 let až do dovrScní 13.roku (tj. dodne, který předchází duí 15.iiaii:j7ertin), jakož í důti mladSí 6 let, které jxidJeodstl nemají nárok 
na bezplatnou přepravu, sc píepravují ya 50% plného obyčejného jiiidnčho, uplatněného dopravcem. D£ti ve věku ť)d 10 dň 15 let prokazují 
svůj věk {náwk na .slcvu) na vyžádání dopravce průkazem, ktca-ý vystaví dopravce, Pi*ůkazy se mezi, dopiíivcí navzájeni UTiiávají. 
Vžk (tílěte je mo7.no pivkázat i platným cestovitím pasem. 

VvhláSka Ministerstva dopraw a spoiůč. 175/^000 Sb. p cfeoravním řádu nro včřcinou drá^tií a silniční osobní dopravu l.i 
1^10 Přeprava dětí " • ; , 

1) Děti do šesti let lze pfepiíivovat jen s doprovodem osoby starSf 10 let. , > • ^ 
2)Ce4il.ujícts dítětem, které je podle tai ifti přepravováno bezplatně, mohou spolcínS zaujmout jen jeduo místo k sezení, \ 

riejsou-li osutn? místa volná. v: •• i. ' • 

C1.3. Zavazadki, za která ae neplatí dovozné. - dle platného Celkového véstiiíku 
1, Bezplatná se pFepi"avnjí: 

a} 7.avazadla, ktei'ámaj{ rozměry monSí než 20jt 30x50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka 
nepf-csahuje 150 cm y průměr 10 cm, nebo tvaiu desky, jejíž rozměr iiepčesalíuje 80x100 cm 
nebo jejichž hraotniwt nepřesahuje 25 kg, 

h) niční zavazadla (RZ) podle ivláŠíního piávního předpisu (§20 vyhíááky MDS 175/2000 Sb.; 
snadno přenosné věci, které testující má u sebe a lzeje příp, umístít pod sedadlem nebo nad sedadlem 

cestujícího; zíyíšťováni bezpeíné manipulace s Cimto /avovadlem a dohled na ně príslu&í cestifjícirnii;)', 
c) dStskéktósirky pro děti, které jsou držiteli pnakazlS ZTP a ZTP/P a vozíky pro invalidy, 

držitele průkazů 7TP a ZTť/V. 
6) tašiQ'na kolečkách, ktei é s sebou beiou do vozidla držíteíé prřikazů Z'1'ť a ZI P/P, 

Přirážka kjizdltéinu - Neprokážt!4tsecestujícínavýzv\ipc'věícnéosůfcyp1atirýmjízdnímdokladem(5 l8aod5t.2pís.fri,'b)zíiS«ifi:\ •• 
o silniCňí do];inivěč,líl/1994Sb,, vplatném mění, VýSeirfírážky jeniax.=I.OOO,-K.č. 
* \i spojů se vzdáteiioslívýcliozí á konečné zastávky do 100 km včetně ůmí výSe přirážky =300,-Ki! 
* ý spojů se vzdáleností výchcEÍ a koiiečné zastávky od 101 km vůetněčiní výše přirážky =500,-Kč 
* neproicáže^íi sc cestující ňa výzvu pověřme osoby dokladem o zaplacení dovozného, činí výše pí irážky =50,-KÍ. 

Na íince 790200 ze zastávky Tč 39doTi$ 18-1 a zpět platí zvláštní ceník jízdného a dovozného. 

Dovozné za zavazadla 
1 aíithí 

vzdálenost Dovozné 
km Ki 

1 -2S 7.00 
36-50 9,00 
51 a více 11,tm 

Zavazadla, jgichž hmotnost 
pfesaliuje 50 kg, se nepřepravují, 

JSOU 



\ 

! 

DODATEK č. 20 

ke smlouvě č. 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust.§ 19 odst. 
3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen 
smlouva) 

Smluvní strany 

1. Vysočina 
kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje 
k podpisu dodatku smlouvy pověřen: Václav Kodet, náměstek hejtmana 
IČ: 708 90 749 
Bankovní spojení:Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Č.účtu: 4050005000/6800 
(dále jen objednatel) 

2. Dopravce, 
TRADO-BUS,s.r.o. 
se sídlem v Třebíči, Komenského náměstí čp.137, č. o. 9, PSČ: 674 01 
jednající MA Evou Kratochvílovou, jednatelkou společnosti 
TRADO-BUS, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp.zn.C/28252. 
IČ: 255 033 16, DIČ: C225503316, plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky, a.s. Třebíč, 
Č.Ú.:197693650277/0100 
(dále jen dopravce) 

Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužností na území kraje 
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou č. 1/04, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi smluvními stranami dne 1,1. 2004 se mění následovně: 

1) Smluvní rozsah dopravy stanovený v článku II, odst, 2, písm. a) smlouvy, se upravuje 
takto 

a) od 1. 10. 2008 do 31.12.2008 se zvyšuje počet kilometrů na smluvním spoji č. 3 a 8 
linky 790772 Jarorněřice n.Rok. - l\/likulov - Výčapy, dle jízdního rádu platného 
kl.10. 2008. Důvodem změny je zavedení zkušebního provozu v rámci výše 
uvedené linky dle požadavku obce Výčapy. 

ČI. I. 

/ 



b) od 30. 6. 2008 se ruší smluvní spoje č. 5. Q, 13 a 18 na lince 790720. Důvodem je 
ukončení provozu spojů přesahujících na území Jihomoravského kraje v důsledku 
změn ve školní docházce. 

2) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2008 v důsledku změny smluvního 
rozsahu dopravy dle článku I, odst. 1. písm. a) b) tohoío dodatku, předložený v souladu 
se zněním článku V, odst. 2 smlouvy je připojen jako příloha č. 1 tohoto dodatku smfouvy. 

3) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2008 zpracovaný podle nařízení 
vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní 
dopravě, předložený dopravcem, je ve smyslu ust, ^19b. odst 3 zákona 111/1994 Sta. 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů součástí smlouvy a je připojen jako 
příloha č. 2 dodatku 5. 14 smlouvy, se doplňuje o změnu smluvního rozsahu dopravy die 
předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty uvedeného v článku odst 3 tohoto 
dodatku. 

4) Věta čtvrtá odst. 1, článku V smlouvy Platební podmínky, zní nově: 

„Objednavatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslušném kalendářním 
roce maximálně do výše upraveného předběžného odborného odhadu prokazatelné 
ztráty, s ohledem na výší finančních prostředků maximálně do částky 39.879.500,- Kč 
v roce 2008." 

1) Ostatní ustanovení smfouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. 
2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 

nikoíívv tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
3) Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu. 
4) Dodatek č. 20 nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou 

smluvních stran. Přitom účastníci činí nesporným, že již před podpisem tohoto dodatku 
smlouvy dopravce zabezpečil objednateli závazek veřejné služby v rozsahu dle ČI. I. 
tohoto dodatku 

5) Dodatek č, 20 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce. 

6) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je : 
Příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2008 v důsledku 
změny smluvního rozsahu dopravy. 

ČI. II. 

V Jihlavě dne 
3 0. 09. OT 

y  K.  
V Třebíči dne ..7/.'.. 
TFÍADO-BUS, s.r.o. \ 

Václav Kodeí 
náměstek hejtmana 

MA Eva Kratochvílová 
jednatelka 

O í č :  C Z 2 5 3 0 3 3 Í Í Í  2 



Příloha č. 1 dodatku č. 20 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na 
rok 2008 v důsledku změny smluvního rozsahu dopravy byla anonymizována z důvodu 
ochrany tajemství. 



DODATEK č. 21 

k@ smlouvě č. 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust.§ 19 odst 
3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
smiouva) 

Smluvní strany 

1. Vysočina 
kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje 
k podpisu dodatku smlouvy pověřen: Václav Kodet, náměstek hejtmana 
IČ: 708 90 749 
Bankovní spo]ení:Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Č.účtu; 4050005000/6800 
(dále jen objednatel) 

2. Dopravce, 
TRADO-BUS. s.r.o. 
Se sídlem Komenského náměstí 137, č.o,9, 674 01 Třebíč 
Jednající: MA Evou Kratochvílovou, jednatelkou společnosti 
TRADO-BUS, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp.zn.C/28252. 
IČ: 255 033 16, DIČ: CZ25503316, plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky, a,s. Třebíč, 
č.ú.:197693650277/0100 

(dále jen dopravce) 

ČI. I. 
Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnostf na území kraje 
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou č, 1/04, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi smluvními stranami dne 1.1. 2004 se mění následovně: 

1) Smíuvní rozsah dopravy stanovený v článku II, odst. 2, písm. a) smlouvy, se upravuje 
takto: 

a) Od 1. 9 2008 do 30.11. 2008 se do ZDO kraje Vysočina na lince 790750 Moravské 
Budějovice - Jemnice zařazuje nový spoj č. 2 (v délce vedení 7 km) a č. 5 (v délce 
vedení 1 km). Důvodem změny je zavedeiií zkušebního provozu dle požadavku 
obce Budkov. 



b) Od 1, 9. 2008 do 31. 12. 2008 se do ZOO kraje Vysočina zařazuje nový spoj č. 10 na 
lince 790750 Moravské Budějovice ~ Jemnice. Důvodem změny je zavedeni 
zkušebního provozu dle požadavku obce Budkov. 

c) Od 1.12.2008 do 31.12.200B se do ZDO kraje Vysočina na lince 790750 
Moravské Budějovice ~ Jemnice zařazují spoje č. 2 a 5 v celé délce svého vedení. 
Důvodem změny je zavedení druhé části zkušebního provozu dle požadavku obce 
Budkov. 

d) V období od 1. 4. 2008 do 31. 12. 2008 se důsledku uzavírek na trase linek 790 211, 
790 220, 790 230, 790 231, 790 240, 790 250, 790 300, 790 310. 790 320, 790 350, 
790 370, 790 390, 790 410, 790 420, 790 430, 790 431, 790 510, 790 520, 790 530, 
790 540, 790 640, 790 650, 790 660, 790 670, 790 720, 790 750, 790 760, 790 770 
a 790 772 mění počet kilometrů na smluvních spojích výše uvedených linek. 

2) Od 16.9.2008 se na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina 
č. 0395/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 mění výše smluvní částky určené k úhradě 
prokazatelné ztráty v příslušném kalendářním roce. Částka určena k úhradě prokazatelné 
ztráty se zvyšuje o 1 294 800,- Kč v důsledku zvýšení nepředvídatelných prokazatelných 
nákladů na straně dopravce v období od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008. 

3) Věta čtvrtá odsl 1, článku V smlouvy Platební podmínky, zní v důsledku těchto změn 
nově: 
„Objednavatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslušném kalendářním 
roce maximafné do výše upraveného předběžného odborného odhadu prokazatelné 
ztráty, s ohledem na výši finančních prostředků maximálně do částky 41 304 300,- Kč 
v roce 2008." 

4) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2008 v důsledku změny smluvního 
rozsahu dopravy dle článku I, odst. 1 písm. a) b) c) d), a odst. 2 tohoto dodatku, 
předložený v souladu se zněním článku V, odst. 2 smlouvy je připojen jako příloha č. 1 
tohoto dodatku smlouvy, 

5) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2008 zpracovaný podle nařízení 
vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní 
dopravě, předložený dopravcem, je ve smyslu ust. §19b, odst. 3 zákona 111/1994 Sb., 
o sllníční dopravě, ve znění pozdějších předpisů součástí smlouvy a je připojen jako 
přiloha č. 2 dodatku č. 18 smlouvy, se doplňuje o změnu smluvního rozsahu dopravy dle 
předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty uvedeného v článku I, odst. 4 tohoto 
dodatku. 

ČIJI. 
1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. 
2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
3) Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu. 
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4) Dodatek č. 21 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou 
smluvnícii stran, Přitom účastníci čini nesporným, že již před podpisem tohoto dodatku 
smJouvy dopravce zabezpečil objednateli závazek veřejné siužby v rozsahu dle ČI. I. 
tohoto dodatku 

5) Dodatek č. 21 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce, 

6) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je : 
Příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2008 v důsledku 
změny smluvního rozsahu dopravy. 

V Jihlavě dne 
3 1. ,10. 2008 

V Třebíči dne 
TRADO-BUS, s.r.o, 

f 

,-\ i ' <. / .i 

Václav Kodet 
náměstek hejtmana 

MA Eva Kratochvílová 
jednatelka 

TRADO-.eUS, 1 
K,e3u«3t3i:i4iio B-ígj 

IĚ74 01 Tťťifcíí 
; C2::iž 5 03 3i s 
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Příloha č. 1 dodatku č. 21 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na 
rok 2008 v důsledku změny smluvního rozsahu dopravy byla anonymizována z důvodu 
ochrany obchodního tajemství. 



DODATEK č. 22 

ke smlouvě č. 1/04 

o závazku veřejné sJužby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust.§ 19 odst. 3 
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany 
1, Vysočina 

kra] S0 sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ: 587 33 
zastoupený MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu dodatku smlouvy pověřen; Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana 
IČ: 70890749 
bankovní spojení: účet č. 4050005000/6800 
vedený u pobočky Volksbank CZ, a.s. v Jihlavě 
{dále jen „objednatel") 

2. Dopravce 
TRADO-BUS, s.r.o. 
Se sídlem Komenského nám. 137, č, o. 9, 674 01 Třebíč 
Jednající: MA Evou Kratochvílovou, jednatelkou společnosti 
TRADO-BUS. s.r.o, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp.zn.C/28252. 
IČ: 255 033 16. DIČ: CZ25503316. plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky, a.s. Třebíč, 
áú.: 35-7831540237/0100 
(dále jen dopravce) 

ČI.  I. 
Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnostt na území kraje 
Vysočina veřejnou linkovou osobni dopravou č. 1/04, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi smluvními stranami dne 1.1.2004 (dále jen „smlouva") se na základě dohody smluvních 
stran mění následovně: 

Dnem platnosti a účinnosti dodatku č. 22 smlouvy se rnění bankovní spojení smluvní strany 
dopravce TRADO-BUS, s.r.o., se sídlem Komenského náměstí čp.137, č.o.9, 674 01 Třebíč 
následovně: 

bankovní spojení: účet č. 35-7831540237/0100 vedený u pobočky KB, a.s. Třebíč 

/.i 



ČI.  II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy c. 1/04, ve znění pozdějších dodatků, tímto dodatkem 
nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění. 

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

3. Dodatek č. 22 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou 
smluvních stran. 

4. Dodatek č. 22 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce. 

V Jihlavě dne V Třebíči 
TRADO-BUS.s.r.o. 

/ 

/V. 

/ ^ 

Ing. Libor Joukf 
náměstek hejtmarta 

MA Eva Kratochvílová 
jednatelka 

674 D] Tíebifi 
C Z 2  5  5 0 3  3  1  6  



DODATEK ě, 23 
ke smlouvě č. 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust.§ 19 odst. 
3 zákona 6. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
smlouva) 

Smluvní strany 

1. Vysočina 
kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: ÍVlUDr, Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraj© 
k podpisu dodatku smlouvy pověřen: Ing, Libor Joukl, náměstek hejtmana 
IČ: 708 90 749 
Bankovní spoj6ni:Volksbank CZ, a,s., pobočka Jihlava 
Č.účtu: 4050005000/6800 
(dále jen objednáte]) 

2. Dopravce, 
TRADO-BUS, s.r.o. 
Se sídlem Komenského náměstí čp.137, č, o. 9, 674 01 Třebíč 
Jednající MA Evou Kratochvílovou, jednatelkou společnosti 
TRADO-BUS, s.r.o, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp.zn.C/28252. 
IČ: 255 033 16, DIČ: CZ 699000360, plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky, a.s. Jihiava, 
Č.Ú.: 43-3992670237/0100 
(dále jen dopravce) 

t i l  
Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti na území kraje 
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou č, 1/04, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi smluvními stranami dne 1.1. 2004 se mění následovně: 

1) ČI. I. Účel smlouvy, se ruší a nahrazuje novým, který zní: 

„Účelem smlouvy je zabezpečení základní dopravní obslužnosti v územním obvodu kraje 
Vysočina provozováním veřejné linkové osobní dopravy k obsluze jeho území linkami 
veřejné linkové osobní dopravy a jejich spoji, uvedenými v příloze číslo 1 (dále jen smluvní 



• í 
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rozsah dopravy), která je nedílnou součástí smlouvy ve smyslu ustanovení § 19 
zákona č. 111/1994 Sb,, o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zá!^ 
a bližší úprava podmínek v tomto závazkovém vztahu," 
2) ČI. li. Předmět smlouvy, se ruší a nahrazuje novým, í<terý zní: 

J. Předmětem smlouvy je: 
a) závazek dopravce zabezpečit základní dopravní obslužnost dle či. I této smlouvy, 

jejíž rozsah je vždy stanoven na příslušný kalendářní rok usnesením Zastupitelstva 
kraje Vysočina a je vymezen přílohou této smlouvy. Rozsah základní dopravní 
obslužnosti pro rok 2009 byl stanoven usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 
č. 0487/07/2008/ZK a tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku smlouvy. O rozsahu základní 
dopravní obslužnosti na další rok se smluvní strany zavazují uzavřít v souladu s 
příslušným usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina dodatek k této smlouvě a 

b) závazek objednatele ve smyslu ustanovení § 19b zákona a na základě podmínek 
stanovených smlouvou uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu ze závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové osobní dopravě ve smyslu ustanovení § 19b zákona 
nejvýše ve výší uvedené v článku V, odst. 1 smlouvy, při respektování platebních 
podmínek stanovených v ČL V smiouvy, 

2, Smluvní rozsah dopravy: 
a) pro období od 1.1, 2009 do 12.12. 2009 je dán přílohou č.1 tohoto dodatku smlouvy 
b) pro období od 13. 12. 2009 do 31. 12. 2009 se předpokládá stejný smluvní rozsah 

dopravy jako do 12.12. 2009 
c) na přislušriý kalendářní rok bude stanoven dodatkem této smlouvy 
d) případné změny smluvního rozsahu dopravy budou řešeny formou dodatku ke 

smlouvě." 

3) ČI. NI. Doba plnění 3;ávazku, se ruší a rtahrazuje novým, který zní: 

„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
Doba plnění závazku veřejné služby v rozsahu dle čl. II, odst. 2 písmeno a) a b) smlouvy je 
stanovena od 1.1.2009 do 31.12.2009. Pro každý následující kalendářní rok se doba plnění 
závazku veřejné služby stanovuje dodatkem smlouvy. 
Dřívější ukončení závazku je možné pouze; 

a) písemnou dohodou obou smluvních stran, 
b) vypovězením této smlouvy některou ze smluvních stran, 
o) zánikem oprávnění dopravce provozovat dopravu, která je předmětem této smlouvy." 

4) Čl, IV. Výpověď smlouvy, se ruší a nahrazuje novým, který znír 

„1, Smlouvu v celém věcném rozsahu nebo v jeho části může vypovědět každá 
ze smluvních stran, dopravce však pouze z důvodu neuhrazení skutečně prokázané 
ztráty podle Čl, II, odst. 1, písm. b) smlouvy objednatelem po uplynutí lhůt uvedených 
v čl. V, odst. 12 smlouvy, a to po předchozím projednání s objednatelem. Vypovědět 
smlouvu lze pouze písemně s výpovědní lhůtou nejméně 75 dnů v případě vypovězení 
smlouvy dopravcem, v případě výpovědi smlouvy objednatelem je výpovědní lhůta 
nejméně 30 dnů. 
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2. Výpovědní lhůta počíná běžet násfedujici den po dni. lidy byla výpověď prokazatelné 
doručena drulié smluvní straně. Dopravce má nárok na úhradu ztráty prokázané 
ve smyslu čl. V, odst. 1-11 smlouvy i za dobu výpovědní lhůty, maximálně však do výše 
poměrné částí výše úhrady prokazatelné ztráty uvedené v čl. V, odst, 1 smlouvy 
odpovídající již odjetému počtu kilometrů smluvního rozsahu dopravy." 

5) ČI. V. Platební podmínky, $o mší a nahrazuje novým, který Ení: 

J. Předběžný odbomý odhad prokazatelné ztráty pro rok 2009 zpracovaný podle Nařízení 
vlády č.493/2004 Sb,, Kterým so upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní 
dopravě, předložený dopravcem je ve smyslu § 19b, odst. 3 zákona součástí smfouvy 
a je připojen jako její příloha č. 2. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 
2009 je přílohou č. 2 tohoto dodatku smlouvy. Předběžný odborný odhad prokazatelné 
ztráty pro každý následující rok bude přílohou příslušného dodatku. Objednatel uhradí 
dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslušném kalendářním roce maximálně 
do výše předběžného odborného odhadu, s ohledem na výší finančních prostředků 
maximálně do částky 41 800 000 Kč v roce 2009. V každém následujícím roce bude 
maximální částka stanovena dodatkem smlouvy. Pokud však dopravce prokáže v 
příslušném kalendářním roce ztrátu nižší, bude hrazena pouze do této výše. 
Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na každý následující kalendářní rok 
předloží dopravce nejpozději do 14ťi dnů od stanovení rozsahu základní dopravní 
obslužnostl území kraje Vysočina příslušným usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina, 

2. V případě zvýšení smluvního rozsahu dopravy předloží dopravce odborný odhad zvýšení 
prokazatelné ztráty v důsledku zvýšení smluvního rozsahu dopravy. 

3. V případě snížení smluvního rozsahu dopravy předloží dopravce odborný odhad snížení 
prokazatelné ztráty v důsledku snížení smluvního rozsahu dopravy a výše úhrady 
prokazatelné ztráty uvedené v 51. V, odst. 1 smlouvy se snižuje o poměrnou část 
odpovídající snížení počtu km smluvního rozsahu dopravy oproti původnímu odbornému 
odhadu. 

4. V případě snížení smluvního rozsahu dopravy výpovědí předloží dopravce odborný odhad 
snížení prokazatelné ztráty nejpozději poslední den výpovědní lhůty a objednatel sníží 
výši úhrady prokazatelné ztráty uvedenou v čl. V, odst. 1 smlouvy o poměrnou část 
odpovídající snížení počtu km smiuvního rozsahu dopravy oproti původnímu odbornému 
odhadu. 

5. V případě dřívějšího ukončení závazku dle čl. III smíouvy náleží dopravci úhrada 
prokázané ztráty maximálně do výše poměrné části v čl. V, odst.1 smlouvy uvedené výše 
úhrady prokazatelné ztráty odpovídající již odjetým km smluvního rozsahu dopravy. 
Pokud objednatelem již uhrazená prokazatelná ztráta byla vyšší než tato poměrná část 
ztráty, vrátí dopravce tento rozdit do 15 dnů od vyžádáni objednatelem. Pokud 
objednatelem již uhrazená částka prokazatelné ztráty byla nižší než tato poměrná část 
ztráty, doplatí objednatel tento rozdíl do 15 dnů od jeho prokázání dopravcem. 

6. Skutečná výše nákladů a tržeb a skutečně uplatňovaná výše přiměřeného zisku (dále jen 
z t r á t a )  i  m a x i m á l n í  m o ž n á  v ý s e  u p r a v e n é h o  p ř i m ě ř e n é h o  z i s k u  p o d l e  č l ,  V  o d s t ,  8 - 1 1  
smlouvy bude dopravcem prokazována objednateli podklady zpracovanými podle jeho 
účetních dokladů vždy za kalendářní měsíc, v němž byl závazek dopravce podle čl II 
odst. 1 smlouvy plněn, které předloží objednateli do 25. dne následujícího měsíce. 
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v případě, že dopravcem do 25. 11. příslusného kalendářního raku prokázán^-
bude nižší, než výše prokazatelné ztráty dle cl. V odst. 1 smlouvy, objednatel u 
dopravci do 10 pracovních dnů ode dne předložení zálohové faktury zálohu na rn 
listopad maximálně však do výse podle čl. V odst. 1 smlouvy. V případě, že doorávtl 
do 15. 12. příslušného kalendářního roku prokázaná ztráta bude nižší, než-yi 
prokazatelné ztráty dle čl. V odst. 1 smlouvy, objednatel uhradí dopráíci 
do 10 pracovních dnů ode dne předložení zálohové faktury zálohu na měsíc prosinec 
příslušného kalendářního roku maximálně však do výše podle či, V odst. 1 smlouvy. 
Dopravce vypořádá tyto zálohy vyúčtováním ztráty podle čl. V odst. 6 smlouvy za měsíc, 
na nějž byla záloha poskytnuta. Pokud prokázaná ztráta bude vyšší než poskytnutá 
záloha, uhradí objednatel dopravci tento rozdíl podle čí. V odst. 12 ptsm. a) smlouvy. 
Pokud prokázaná ztráta bude nižší než poskytnutá záloha, vrátí dopravce objednateli 
tento rozdíl do 10 kalendářních dnů od předložení tohoto vyúčtování. 

7. Souhrnná rekapitulace za příslušný kalendářní rok bude dopravcem předložena 
nej p o z d ě j i  d o  3 1 .  3 .  n á s l e d u j í c í h o  k a l e n d á ř n í h o  r o k u ,  a  t o  v  s o u l a d u  s  č l . V  o d s t  8 - 1 1  
smlouvy. 

8. Při prokazování skutečné výše ztráty bude dopravce postupovat podle platných účetních 
a cenových předpisů a vycházet ze skutečných cen. nákladů, tržeb a jiných výnosů, jakož 
i jiných skutečností v tom období, za které je ztráta prokazována. 

9. Skutečná výše ztráty bude dopravcem prokazována po jednotlivých linkách a spojích 
smluvního rozsahu dopravy, s uvedením součtů za každou linku a za všechny linky. Pro 
jednotlivé spoje uvede dopravce za jednotlivé kalendářní měsíce tyto údaje: 

číslo linky 
cfslo spoje 
délka spoje v km 
počet dnů provozu spoje 
Ujeté km spoje celkem 
skutečné náklady spoje na 1 km (bez započtení přiměřeného zisku) 
celkové skutečné náklady spoje 
skutečné tržby spoje na 1 km 
celkové skutečné tržby spoje 
jiné příjmy čl výnosy spoje z provozování smluvního rozsahu dopravy 
účetní výsledek spoje {provozní ztrátu popř. zisk) 
uplatííovaný přiměřený zisk spoje na 1 km 
uplatňovaný kalkulovaný přiměřený zisk spoje celkem 
uplatňovaný výsledek spoje 
požadovaný přiměřený zisk spoje na 1 km 
požadovaný přiměřený zisk spoje celkem 
požadovaná výše ztráty spoje celkem 

K tomu dopravce vždy přiloží: 
výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti za příslušný měsíc (příloha Nařízení vlády 
č.493/2004 Sb., kterou se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní 
dopravě), 

- aktuální propočet maximální výěe upraveného přiměřeného zisku {§ 2 a 3 Nařízení 
vlády č.493/2004 Sb., kterou se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové 
osobní dopravě), jeho podílu, připadajícího na 1 km v linkové autobusové dopravě 
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provozované v příslušném měsíci a jeho části, připadající na celý smluvní rozsah 
dopravy v příslušném měsící, 

Dopravce předloží do 35 dnů po ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí statistický 
výkaz MD ČR Dop(MD) 2-04 a Dop(ÍVID) 3-04. 
Veškeré uvedené výkazy a údaje dopravce objednateli předá mimo fyzické podoby také 
elektronicky v souborech .xls formátu na vhodném přenosovém médiu. V případě 
nepředvídatelné ztráty dat ze strany dopravce způsobené technickými závadami 
a následnou nemožností poskytnout databázi jízdenek a tržeb spojů objednaíeJi, 
dopravce předloží vyúčtování dle předběžného odborného odhadu se zohledněním 
aktuálních vlivů a se zohledněním porovnání se stejným obdobím předchozího 
kalendářního n^ku. 

10. Do prokazované ztráty nesmí být započteny ztráty, které dopravci vznikají provozováním 
jiných linek či spojů, které nejsou předmětem této smlouvy. 

11. V případě, že prokázání výše ztráty bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo 
nebude obsahovat stanovené náležitosti, doplní dopravce na vyžádání objednatele 
potřebné podklady či poskytne písemné vysvětlení, v případě nesprávností výší ztráty 
opraví. 

12. Objednatel uhradí dopravci: 
a) na základě předložené faktury ztrátu uplatněnou podle předchozích odstavců 

51. V smlouvy za každý měsíc doby plnění smluvního rozsahu závazku veřejné 
služby do 15 pracovních dnů ode dne předložení správných a úplných podkladů ve 
smyslu článku V, odst 6, 8 -11 smlouvy, avšak v souhrnu maximálně do výše podle 
ČI. V, odst. 1 smlouvy, 

b) v případě zájmu dopravce, na základě vystavené zálohové faktury zálohu na 
příslušný měsíc, v termínu do 10 kalendářních dnů od obdržení této faktury, vyjma 
měsíce listopadu a prosince, a to nejvýše ve výší 1/10 částky podle čí. V, odst. 1 
smlouvy, maximálně však do výše podle čl. V, odst. 1 smlouvy. Dopravce vypořádá 
tuto zálohu vyúčtováním ztráty podle čl. V, odst. 6 smlouvy za měsíc, na nějž byla 
záloha poskytnuta. Pokud prokázaná ztráta bude nižší než poskytnutá záloha, vrátí 
dopravce objednateli tento rozdíl do 15 pracovních dnů od předložení tohoto 
vyúčtování. 

13. Případné úpravy úhrady vyplývající z rekapitulace za příslušný kalendářní rok budou 
provedeny do 15. 5. následujícího kalendářního roku. V případe, že uhrazená ztráta bude 
vyšší než skutečná ztráta doložená souhrnnou rekapitulací, vrátí dopravce objednateli 
zjištěný rozdíl. V případě, že uhrazená ztráta bude nížsí než skutečná ztráta doložená 
souhrnnou rekapitulací, bude rozdíl uhrazen objednatelem avšak maximálně do výše 
podle čl. V odst. 1 smlouvy. 

14. Pokud by objednatelem v rámci kontroly vyúčtování a státního odborného dozoru bylo 
zjištěno, že na základě nesprávných podkladů byla ve smluvním období uhrazena ztráta 
vyšší, než jaká dopravci skutečně náležela, vrátí dopravce objednateli zjištěný rozdíl do 
15 pracovních dnů od obdržení výzvy." 

6) Čl. VI. Další ujednání, se ruší a nahrazuje novým, který ;snj; 

„1. Na linkách a spojích, které jsou předmětem této smlouvy, může dopravce uplatňovat 
pouze jízdné ve výši dle tarifu v souladu s platnou právní úpravu regulace jízdného, který 



"''I 

jako příloha č. 3 je nedílnou součástí této smlouvy. S účinností od 1.1.2009 se pfíjfv' 
č. 3 smlouvy -Tarif ruší a nahrazuje novým tarifem, kíerý je přílohou č, 3 tohoto dod;sj 
s označením „Tarif" 

2. V případě změny právní úpravy regulace jízdného bude uzavřen dodatek této smlouvy ^ = 
Objednatel sl v tomto případě vyhrazuje právo změn v systému prokazování ztráty. 

3. Dopravce se zavazuje: 
a) využívat všech svých reálných a účelných možností ke snížení ztráty a činit v tomto 

směru potřebná opatření, 
b) poskytnout objednateli ekonomické, technické a realizační posouzení opatření 

ke snížení ztráty navržených mu tímto úřadem, a to ve lhůtě stanovené objednatelem 
od obdržení tohoto návrhu, 

c) uskutečnit na základě výzvy objednateíe ve lhůtě v ní stanovené taková opatření ke 
snížení ztráty, u nichž z uvedeného ekonomického, technického í realizačního 
posouzení bude patrno, že jejich uskutečnění nebrání zvláště závažné důvody 

d) nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce elektronicky nahrávat 
ve formátu: 
„CSV (comma separated values) - záznamově orientovaný formát dat s oddělovači 
(pole oddělena čárkou, záznamy odděleny středníkem a CRLF). Všechny údaje jsou 
uvedeny v textovém tvaru (textová poíe uzavřená ve znacích uvozovky nahoře). 
Uvozovky uvnitř textu není třeba zdvojovat. Soubory mohou být bez přípony nebo mít 
příponu TXT nebo CSV v případě jízdenek z rezervačního systému AMS příponu 
XML" 
do celostátního informačního systému (CIS) vedeného právrtickou osobou CHAPS 
spoj. s r.o., všechny jízdenky vydané na území kraje Vysočina 

e) umožnit objednateli výkon státního odborného dozoru v souladu s § 19b odst, 4 
zákona a § 8 Nařízení vlády č. 493/2004 Sb. Objednatel si vyhrazuje právo 
zabezpečení výše uvedeného státního odborného dozoru prostřed nictvim 
nezávislého auditora, který z pověření objednatele a jeho jménem státní odborný 
dozor provede. 

f) vést podvojné účetnictví v souvislosti se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů (nikoli daňovou evidencí), a dále v rámci účetnictví 
podrobnou analytickou evidenci údajů rozhodných pro stanovení předběžného 
odborného odhadu prokazatelné ztráty a pro propočet skutečných ekonomicky 
oprávněných nákladů, minimálně v členění odpovídajícího výkazu nákladů a tržeb 
pravidelné autobusové dopravy - viz příloha č. 2 smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje považovat za obchodní tajemství skutečností obchodní 
či technické povahy, s nimiž se seznámil při prokazovaní ztráty nebo v rámci kontrol 
vyúčtování a státního odborného dozoru, a které mají být podle vůle dopravce písemně 
sdělené objednateli utajovány. 

5. Ustanovení článku VI. odst.4 smlouvy se nevztahuje na poskytování Informací, jež je 
objednatel povinen poskytovat podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 

6. Kalkulace ekonomicky oprávněných nákladů, tržeb a maximální možné výše 
přiměřeného zisku bude provedena v souladu s Nařízením vlády č. 493/2004 Sb., kterou 
se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě. 

6 



' 7, Dopravce zajisti prováděni kontroly správnosti vybírání jízdného a jeho odvodu 
a na vyžádáni objednateJe zpřístupní protokoly z těchto kontrol. 

7) ČI. VII. Sankce, se ruší a nahrazuje novým, který znl \  
1. Pokud dopravce nedodrží Jhůty pro předkládání dokladů o prokazatelné ztrátě uvedené 

v ČI. V., odst. 6, 8-11 této smlouvy, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 
do 1.000,- Kč za každý i započatý den prodření. Tuto pokutu uhradí dopravce objednateli 
do 15 dnů od obdržení výzvy k její úhradě. 

2, Nepredloží-li dopravce souhrnnou rekapitulací dle článku V. odst. 7, může objednatel 
uplatnit smluvní pokutu až do výěe 5.000,- Kč. Tuto pokutu uhradí dopravce objednateli 
do 15 dnů od obdržení výzvy k její úhradě." 

ČI II, 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1/04, ve zněni pozdějších dodatků, tímto dodatken^ 
nedotčené zůstávají v platnosti. 

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

3. Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu. Přitom účastníci činí nesporným, 
že Již před podpisem tohoto dodatku smlouvy dopravce zabezpečil objednateli závazek 
veřejné služby v rozsahu dle čl.l odstavce 2 tohoto dodatku smlouvy. 

4. Dodatek č. 23 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou 
smluvních stran,. 

5. Dodatek č. 23 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce. 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je : 
Příloha č. 1 - Seznam linek a spojů veřejné linkové osobní dopravy, které jsou 
předmětem plnění závazku veřejné služby 
Příloha č. 2 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2009 
Příloha č. 3 - Tarif 

1 3 . 0 /  

v Jihlavě dne 

i '/ / /, 
I  / ]  j  /  \  yt  

ieJy >r,v iissř^ivs i/ | ' ' j 

V Třebíči dne 
TRADO-BUS,s.r.o. 

' ( .  I -  i ů o Q  

Ing, Libor j/ukl 
náměstek'fíejtmana 

MA Eva Kratochvílová 
jednatelka 



Příloha č. 1 k dodatky č. 23 ke smlouvě č. 1/04 
Smluvní rozsah dopravy - kilometry ujeté podle schválených jízdních řádů platných k 1.1.2009 

na území kraje Vysočina, není-li u konkrétní linky a spoje uvedeno jinak, 
pro období od 1.1.2009 do 12.12.2009; 

c název linky 0, spoje 
790211 Trebíč-Stará Říše-Telč 1,3.5,9.11.15,4,6,8,12,18,20 
790220 Třebíč-Předín-Opatov-Dlouhá Brtníce Í.3J5j7.19,25,2,4.6,8.10,Í2,14,2Q,22 
790230 třebíč-Okříšky-Předín 1,3,5.7,9,11,13,15,23,25,2,4,6,8,10,14,16,22,24 

• 79023Í • Štéměchy-Želetava-Okřřšky-Tfebíč ""1,5.7,11.2.4,&,14 
790240 Tře b íc-Kn ěži ce-H rúto v 1.3.7,9,13,2,4,6,10,12.14,16 
790250 fřebíč-Brtnice-Jihlava 1,3,5,9,11.15,17,19.23,25,27,31,2,4,8.10.12,16.18.20,22,24,26,30,32 
790260 . Třebíč-Okríšky-Řadonín 1,3.5,7,9,11,13,15,17.25.2,6,8.10,12,14,16,18,20,22,24,30 

^790270 Ťřebíč-Radošov-Kamenice '3,5,7,11,13,15,21.4.6,8,12.14,18,20.22 
790280 Ťřebíč-Horní Heřmaníce 1.3,5,7.11.13.15,2.4,8,10,12,14,16,18 
79Ó290 " Třebíč-Řudíkov-Bochovíce,Batouchovice Í,9,'15.17,4.6,8,14,18 
790300 Trebřč-BudjšQv-Kamenná.Klementice 3=9,11,13,15.2,5,8,12.14 

' 790310 Ťřebíč-Ósíavička-Budiěov-Náramec 1.3,9.2,4,6 
790311 Ťřebíč-Velké Mez?říčí-2ďár nad Sázavou 1, 5, 7, 2. 6. 8 

poznámka: u spojů línky 790311 č. 1.2 objednatel hradí úsek Třebíč,autnádr.-Velké Meziříčí,aut,nádr. 

790320 Třebíč-Sudíšov-fasov 1.3,7.13,2,6,10,14 
790321 Hodov-Ňárameč-Valdíkov-frebíč 1,11,2.4,12 
79033Ó Stařeč-Ťrebič-Námě^' n.Ós!, 1,3,5,7,2,4,6,10 
790340 Ťřebíč-Studenec-Náměšť n.Ósl.-Čikov 1,3,5.7,11,15.2,4,6,10,12,14 
790350 třebič-Hartvíkovíce-ÍVlohelno Í:3.5,7,2;4A8.1Ó 
790351 Třebíč-Hartvíkovice-Náměšť n. Osl. 3,5,7,13,15.2,4,6.8,10 
790370 Třebíč-Hrotovice-Rouchovany 1,3,5,9,11,13,15.2,4,6.10,12,14,16,18 
790380 Trebíč-Dukovany Í,3,5,9.1'1,13.2,4,6,&,12,14,16,18 

poznámka: spoj č. 5 v úseku "Daiešice.rozc."- "Rouchovany" hradí město Hrotovice 

poznámka: spoj č. 8 v úseku "Dalešíce^rozc."- "Hrotovice,aut.nádr." hradí město Hrotovice 

790390 frebič-Rouchovany 1,7,2,4 
790406 Ťřebíč-Rouchovany-Biskupíce-Pulkov 1,9,'l'l,17,2,6,10.16.20 

'790410 Trebíč-Šebkovice •'1.37.9.11,13V15,19,21,2,4,5'10'.12,18,2Q 
poznámka: spoj č. 18 Jinky 790410 objednáte! hradí úsek Loukovlce - Horní Újezd 

"'790420 Třebřč-Čáslavice-Cidlina-Žejetava 1,3,17.19,23,2.8,10,20,22 
'790430' Trebíč-Želetava-Meziříčko 3,11,13,2,4.10 

" 790431'" Tfebíč-Rokytnice n.Rok.-Předín 1,3,5.7,9.13,15,17,21^27,29,3^2,4,6,8,10,12.14,20,24.26.30,33 



UnKy 
790510 

790520 
79Ó53Ó 
790540 
79Ó550 
790560 
790570 
790620' 
790621 
790630 
790646 
790650' 

790660 
,790670 
79068Ó 
790690 

790691 
790700 
790710 
790720 
790740 
79Ó750 

790760 
790770 
790772 
79078Ó 

fiazev linky 
Náměšť n.OsJ.-Mohelno-Senorady 

c. spoje 
3,5,7.11,15,19,23,31.2,6.8,12.20,22,24.32 

poznámka; u spoje č. 11 úsek "Sedlec,dvůr rozc." - "Kramolm" a zpět hradí obec Sedlec 

Náměšť n.Osl.-Mohelno-Dukovany 
Ocmanice-Náměšť n.Ósl-Mohelno 
Náměšť n. Osl.-VeJká Síleš-Jíhlava 
Tasov-Pyšel-Náměšť n.Ósl.-Velká Bíteě 
Náměšť n.OsL-Čikov-tasov 
Náměšť n.OsL-Zbrasfav 
Hrotovice-Moravské Budějovice-JIhlava 
Moravské Budějovice-Jaroměrice n.Rok.-Dukovany 
Moravské Budéjovice-Radkovíce-Hrotovíce 
Moravské Sudějovice-Budeč 

3,5.7,9,11,13,15,17,19,21,23.2,4,6,8,10.12,14.16.18,22,24 
1.5.15,2Í,25^2,6,8,10,14 ' 
i;3,9A8,10 

3,5,7,9,1Í,13,Í5,17,21.2,4.6,8,12,14,16,18,22 
1.3,5,7.9,13,2A8.10,Í2 
í.3,5,7,2.4,6 ' 
1,3,5/,2,4.6,8 
1,3.7,11,13.15,17.2,4,6,10.12,16 
1,5^,4,8'" " 

3,7,9,4,8.10 
3,5,7,9,11,13,15,21,23,25,27.29,33.2,4,6,8.10.12,14.16.18,26.22.26 Moravské Budějovíce-Zeietava-Predín 

pozn.1; u spojů 5,13 a 18 úsek ,.Leson(ce,ro2C.2.0"- „Martínkov" a zpět hradí obec Zeletava. 
pozn.2; lí spoje č. 11 „Lesonice" - „Cidlina" hradí obec Domamil 

pozn.3: u spoje 5.12 úsek „Cidlina" ~ „Lesonice " hradí obec Domamil 
Moravské Budějovíce-Bfížkovice-Pavlíce 
Moravské Budějovice -Čáslavice -Římov 
Třebíč-Jaroměrice n.Rok -BIskupice-Pulkov 
Moravské Buďějovice-Jaroměrice n.Rok.-Třebíč 

Moravské Budějovlce-Horní Újezd-Třebíč 
Jaroměřice n.Rok.-Lipník-Trebíč 
Moravské Budějovice -Bítov 
Moravské Budějovice-Police-Vratěnřn-Jemnice 
Moravské Budějovřce-Lomy-Jemnice 
Moravské Budějovice-Jemnice 

3,7,9,11,13.2.6,10.12,14 
1,3,5.7,9,11,13,2,4,6,8.10,12,18 

•1,9,11,2,4,12,14 
1,3.5,9,11,13,15,17,19,21,25^27,29.33,35,37,39.41,45,55,59,61/ 
2.4,6,8,10,12,14.20,24,26,30,32,34,36,38,40,44,46 

1.3,7.2,4,6.10 
1,7,9,11,2,8.10.12 
1,13,15,19,2,6;15.18 
1.7'9.11,17,19,2,4.8,10,14.16,20,22 
^5,9,2.4,'l0,12 
1,3,5,7.13.17,19,21.2,4,6,8,10,14,24,26 

poznámka: spoje č. 2. 5 hrazsny do 28.02.2009 (zkušební provoz) 
Jemnice-Trebíč 
Jaroméřicš n.Rok.-Blatnice 
Jaroměřice n.Rok.-Mfkulovice-VýČapy 
Jaroměříce n.Rok.*Šebkovíce 

1.3,11,2.8 
1.9,11,13,2,10.12,14 
1,3,5,7,2,4,6,8 
1,7,21.25,2.4,8,10,26^28 



Příloha č. 2 dodatku č. 23 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na 
rok 2009 byla anonymizována z důvodu ochrany obchodního tajemství. 



Příloha Č.3, Tarif, dodatku g.23 ke smlouvě č.1/04, 
TRADQ-BUS, E.r.n., Třebíč 

Tarif na pravidelných autobusových linlíách 
Platí od n.2.2008 

TariřŤií 

Cena misiciiky 

Plné ZvláSmi jíz4né 
vzdálenost (cíhyčcjnč) > Zák Sludent žáci 6-15 let 

jtzdnč 1 2 í (msx 37,5%pl.) (rrax.75%pl.) do íkoSv 
ktn Kč Kč Ké í Kč Kč Ks 

3 - 4 ft,00 4,00 2,00 ' 3,00 fi,00 30,00 
5- 7 Í2.Í»0 c-,m 3,0l» I 4,00 9,00 40,00 
8 - tCI 14.00 7,00 3,00 i 3,00 10,00 9 

i 50,00 
li - 13 17,00 8,00 4,00 1 6,00 12,00 

J 

60,00 
14- 17 10,00 10,00 5,00 t 7,00 15,00 J 70,00 
18- 20 23,00 ({,00 5,00 í »,ftO 17.(10 SO.Otf 
21 • 25 26.011 13,00 6,00 j 9,00 19,00 90,00 
26- 30 31,00 lS,ftO 7,00 ! 11.00 23.00 110,00 
31- 3S 34,00 17.00 8,00 i 12,00 25,00 no,oo 
36- 40 41,(10 20,00 10,OO 5 15,00 30,00 150,00 
41- 45 47,O0 23,00 11,00 j 17,00 35,00 170,00 
46- 50 50,0l> 25,00 12,CO t 1S,00 37,00 ilj0,00 
5) - 35 S4,00 27,00 13,00 1 20,00 40,00 200.00 
5S- 60 56,00 28,00 14,00 í 21,00 42,00 i 210,00 
6i. 7n W.CW 33,00 1^,00 P 23,00 47,00 230,00 
7i - 80 73,00 36,00 18,00 1 27,00 54,00 
SI - 9Ď Sl,Ol> 40,00 20,00 ! 30,60 60,00 
1^1-100 02,00 46,00 23,00 j 34,00 69.00 

lUl - 110 98,00 49,00 24,00 t 30,00 73,00 
i n .  1 2 0  111,00 55,00 27,00 1 41,00 83,00 
121-130 124,00 62,00 3Í,W i 46,00 93,00 
131 - 140 132,00 66,00 33.00 \ 49,00 99,00 
141-150 142,00 71,00 35,00 1 d3,00 106,00 
ISl-Í60 153,00 76,00 38,00 ! 57,00 114,00 
161 -170 164,00 82,00 41,00 ( 61.00 123,00 
171-180 175,00 87,00 4J,00 ' 65,00 Ut,00 
181-19Q {86,00 93,00 46,00 1 69,00 139,00 
191 - 2flCI 197.00 98,00 49,00 í 73,00 147,00 i 
201-210 208,00 104,00 52.00 J 78.00 156,00 J 
2n-22ft 2S'>,00 109,00 54,00 á 82,00 164,00 

w 

a diile 
kazdýcli lOkm »,on 4,00 2,00 1 3,00 6,00 1 i2.on 

Tiákovské jizUně 

iákovsiíé jí/drté pm Žáky škol v CR pro ceslovuí úsek 
"bydliJfé-škola", viz průkaz 

"žák" - pro žáky ve vékii díi Í5 icT 
"studení" - pit) íáky vc věku od 15 l«;tdo 26 let 

Zvláštní jlzdtié 1 - pro jednotlivé jízdy détj nd 6 do 15 lei, 
rodiče k iiávštěvů zdrav,posiiž.dCti v ústavech, pes 

Zvlášt(i!.iizdiié2 - pifi zdrav, posližeiičobčany, držitele 
prukaxu ZTP a Z, rť/P 

Prfilmr\ "žžk". "student" vvstavi autobusové nádncžív ťřebfči. Mor.BmIěiQvicíťli n NámřSti H.OSI. 

Nárok nrt sleťu musí být proJťázán přislašnyin pÍRfuyin prflkHzem. 
Cestující jc povinen přispět k plyiiuiértiu odbavení včasným připravením vliodných platidel přiměřené hodnoty. 
Přeprava se uskutečňuje pudle přepravního řádu. 
Bezplatně se přepríivují - d!c platnéijo Cenového včslníku 
Č1.L ndžt.3, 
a) děti do ň let, s vyjíinkciLi případů uvedených v či. í<,i>dst,l, plsiTija) aic) 
b) představitelé státní mnci a nfikteiýtjh sLátnicli oigátiů a soudci, o nichž tak stanoví zvláStní předpis, 
c) průvodce držitele průlcazLi ZTP/F nebo viidieí pes 

ČI. A. Přeprava děti 
1. Déti do dovršeného Ď.ixíkii v dopiwoclu osoby starší 10 let se přcpraviijí bezíslatní; opiÁviiěi^í k bezplatné přepravĚ dítěte však 7-antká; 

a) jde-lí o druhé a další dítě v doprovodu jedrciho a tého?; cestujícího, 
b) byk>-li dítěti i>a žítdost je dopruvázejícilio cestujícího zajištěno dopisvcein samostatini ailsto k se^^ení, 
q) zaujímá-L dítě s cestujícím je doprovázejícím vc vozidle Jehož všechna místa ksczeui jsou plně obsai;cna, dvě místa k sezení, 
Ditě v koíáiku se přepi-avuje vřdy bezplatně. 

2. Děti od ň let až do dovršení 15.iokii (tj. do dne, který předchází dni 15.naroze!iiii), Jakož i dčti mladší 6 let, ktere^wdlc odst.I nemají nárok 
na hsfTjilainou přepravu, se přepravují za 50% pbiého obyčejného jkdnébo, uplatněného dopravcem, Déti ve věku od 10 do 15 Ici prokazuji 
svůj vek (nán>k na slev-u) oa vyžádání dopravce průkazem, kteiý vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájejn uznávají. 
Vék dítěte je možno prokázat i platným cestovním pascin. 

Vyhláška Ministerstva dopiaw a spojů č.l7S/20Q() Sb. o přepravním řádu pro vŽÍ'einou di'áiní a siiniťní oscibní dopravu 
iílO Přeprava ilétí 
1) Déti do šeíítí let l?:e přepravovat jen s doprovodem osoby starsí if) let. 
2) Cestující s dítětem, které je podie Larifu přepravována bezplatně, nnjliciu spoleáné 7aujnioul jen jedno místo k sezení, 

nejsou-li ostatní mista volná. 

Č1.3. Zavaaďdla. za která se neplatí dovozné, - dle plaliičho Cenového věstníku 
I. Rezplatnč se přepravuji; 

a) zavaTadla, kterů mají i-csniéry menSi nei 20x30x50 cm, nebo zavazadla tvaru váíge, jehož délka 
ucpresa'uije í JO cina průměr 10 ctn, nebo tvsiní desky, jejíž roziněrnepícsaíitije SOkIOO cin 
nebo jejichž lunotnosliiepíesahujc 25 kg. 

b) ruční iiavazadla ([iZ) podle zvláštního právního předpisu (§20 vyhláSky MOS 175/2000 Sb.; RZjsou 
snadno přenosné věci, ktůré cestující má u sebe a izejepříp. umístit pod sedadlem nebo nad sedadlem 

cestujícího; zajišťováni bezpeíné manipulace stitnto iavazadlein a dohled na ně pFíslui^í cestujícímu.), 
c) dětské koĎáiky pry děti, které jsou driiteli průkazů ZTP a ZIP/ť a vozíky pro invalidy, 

držitele pi-úkaxfi 7TP p ZTP/P. 
d) tašky na kolečkách, kWó s sebou berou do vozidía držitele piůítazi ZTP a ZTP/P, 

Přírážlia k jízdnému - Neprokáže-lisccestujícína výjr-vupovéřenéosobyplatným jízdním dokladem(§ 18a odsl.2 písm.b) zákona 
o silniční dopravě č. 111/1994 Sb., v platném zíiěni. Výše pfiráí.ky jetnax.-l .000,-K.č, 

* u spojů se vzdálencjstí výcho7:í a koneíné zastávky do 100 km víetmJ íitií Wše přirážky-300,-K.á 
" u spojů se vzdálenosti výchozí a koneéné zastávky od 501 km včetně i5írií výše p!Íiižky=500,-Ků 
' neprokáže-li se cestující na vý?.vu piwéí-enc osoby dokladem o zaplacení dovo7-ného, čin! výše přirážky =50,-Kč. 
Na lince 790200 ze zastávky Tč 21 do Tč 20-1 a zpět platí zvláštní ceniJcjí-gdného a dovozného. 

Dovozné za zavazadla 
'laritm 

vzdálenost DovoTné 
km fCd 

1-25 7.00 
26 • 50 0,00 
51 a v/« 11,00 

Zava23dla, jejichž hmotnost 
pFcsal^uje 50 kg, se nepřepravuji. 
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ke smlouvě ě. 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust.§ 19 odsí. 
3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen 
smlouva) 

I s 

í í DODATEK č. 24 

Smluvní strany 

1. Vysočina 
kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jilifava 
zastoupený: MUDr Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu dodatku smlouvy pověřen: 
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku 
IČ: 708 90 749 
Bankovní spojení:Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Č.úctu; 4050005000/6800 
(dále jen objednatel) 

2. Dopravce, 
TRADO-BUS, s.r.o. 
Se sídlem Komenského nám. 137. č. o. 9,674 01 Třebíč 
Jednající: IVIA Evou Kratochvílovou, jednatelkou společnosti 
TRADO-BUS, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp.zn.C/28252. 
IČ: 255 033 16, DIČ: CZ 6990003B0, plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky, a.s. Třebíč, 
Č.Ú.: 35-7831540237/0100 
(dále jen dopravce) 

ČI. I. 
Smíouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti na území kraje 
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou č. 1/04, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi smluvními stranami dne 1,1. 2004 se mění následovně: 

1) Smluvní rozsah dopravy stanovený v článku II, odst. 2, písm. a) smlouvy, se upravuje 
takto 

a) od 1. 3. 2009 do 3'1. 12. 2009 se ve výčtu spojů íinky 790750 ruší omezující 
poznáiiika týkající se spojů č. 2, 5 a nadále jsou tyto spoje zahrnuty do ZDO v celé 
své délcé. Kie změně.dochází na základě vyhodnocení výsledků zkušebního provozu 
provedeného v období od 1. 9. 2007 do 28, 2.2009 na základě žádosti obce Budkov. 

b) od 1. 4. 2009 do 31.12.2009 se zvyšuje počet kilometrů na smluvním spoji č, 5 líhky 
790330 Stareč-Třebíč-Náméšť n.Osl., a nadále je uvedený spoj zahrnut do ZDO 
v celé své délce. Ke změně dochází na základě vyhodnocení výsledků zkušebního 
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provozu provedeného v období od 1,10.2008 do 31.3. 2009 na základě žádosti obce 
Pyěei. 

2) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2009 v důsledku změny smluvního 
rozsahu dopravy dle článku I, odst. 1, plsm. a), b) tohoto dodatku, předložený v souladu 
se zněním článku V, odst. 2 smlouvy je připojen jako příloha č. 1 tohoto dodatku smlouvy. 

3) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2009 zpracovaný podle nařízení 
vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní 
dopravě, předbžený dopravcem, je ve smyslu ust. §19b, odst. 3 zákona 111/1994 Sb. 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů součástí smJouvy a je připojen jako 
příloha c. 2 dodatku č. 18 smlouvy, se doplňuje o změnu smluvního rozsahu dopravy dle 
předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty uvedeného v článku J, odst. 3 tohoto 
dodatku. 

4) Věta čtvrtá odst. 1, článku V smlouvy Platební podmínky, zní nově: 

„Objednavatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslušném kalendářním 
roce maximálně do výše upraveného předběžného odborného odhadu prokazatelné 
ztráty, s ohledem na výši finančních prostředků maximálně do částky 41 812 700 Kč 
v roce 2009." 

1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v píatnosti. 
2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
3) Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu. 
4) Dodatek č. 24 nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou 

smfuvních stran. Přitom účastníci činí nesporným, že již před podpisem tohoto dodatku 
smlouvy dopravce zabezpečil objednateli závazek veřejné služby v rozsahu dle ČI. I. 
tohoto dodatku 

5) Dodatek č, 24 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce. 

6) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je ; 
Příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2009 v důsledku 
změny smluvního rozsahu dopravy. 

Cl. li 

V Jihlavě dne ....4; v J.!3!úK.. dne ..a  

p. 

/ • '  / / 

fng. Libor Joukl 
náměstek hejtmana kraje 
pro oblast dopravy a majetku 

MA Eva Kratochvílová 

dopravce 
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Příloha č. 1 dodatku č. 24 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na 
rok 2009 v důsledku změny smluvního rozsahu dopravy byla anonymizována z důvodu 
ochrany obchodního tajemství. 



k© smlouvě č. 1/04 

DODATEK a. 25 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust.§ 19 odst. 
3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

smlouva) 

Smluvní strany 

1 Vysočina 
kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: I\yiUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu dodatku smlouvy pověřen: 
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku 

IČ: 708 90 749 
Bankovní spojení:Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Č.účtu: 4050005000/6800 
(dále jen objednatel) 

2. Dopravce, 
TRADO-BUS, s.r.o. 
Se sídlem Komenského nám. 137, č. o. 9, 674 01 Třebíč 
Jednající: MA Evou Kratochvílovou, jednatelkou společnosti 
TRADO-BUS, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brné^ 

pod sp.zn.C/28252. 
IČ: 255 033 16, DIČ: CZ 699000360, plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky, a,s. Třebíč, 
Č.Ú.: 35-7831540237/0100 
(dále jen dopravce) 

Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti na území kraje 
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou č, 1/04, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi smluvními stranami dne 1. 1. 2004 se měni následovně: 

1) Smluvni rozsah dopravy stanovený v článku II, odst. 2, písm. a) smlouvy, se upravuje 

takto 

a) od 14. 6. 2009 do 31.12. 2009 se do ZOO kraje Vysočina na lince 790321 
Hodov - Nárameč - Vaidíkov - Ti'ebic zařazují nové spoje č. 3 a 6 v celé své délce. 

b) od 14. 6, 2009 se ve výčtu smluvních spojů rusí spoj Č. 5 na lince 790340 Trebíč-
Studenec-Náměšť n.Osl.-Číkov. 

ČI. 1 



c) od 1. 9. 2009 se do ZDO kraje Vysočina na lince 790330 Stařeč-Třebíč-Náměšť 
n.Osl. zařazují nové spoje ě. 3 a 12. Spoje jsou do ZDO zařazeny v úseku 
Ocmanice - Náměšť nad Oslavou, aut.nádr. a zpět. 

2) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2009 v důsledku zrněny smluvního 
rozsahu dopravy dle článku I, odst. 1, písm. a), b) c) tohoto dodatku, předložený 
v souladu se zněním článku V, odst. 2 smlouvy je připojen jako příloha č. 1 tohoto 
dodatku smlouvy. 

3) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2009 zpracovaný podle nařízení 
vlády č. 493/2004 Sb.. kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní 
dopravě, předložený dopravcem, je ve smyslu ust. §19b, odst. 3 zákona 111/1994 Sb. 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů součástí smlouvy a je připojen jako 
příloha č. 2 dodatku č. 18 smlouvy, se doplňuje o změnu sm!uvního rozsahu dopravy dfe 
předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty uvedeného v článku I, odst. 3 tohoto 
dodatku. 

4) Věta Čtvrtá odst. 1, článku V smřouvy Platební podmínky, zní nově: 

„Objednavatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslušném kalendářním 
roce maximálně do výše upraveného předběžného odborného odhadu prokazatelné 
ztráty, s ohledem na výši finančních prostředků maximálně do částky 41 874 100 Kč 
v roce 2009," 

1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. 
2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
3) Tento dodatek se uzavírá s platností ode dne podpisu, 
4) Dodatek č. 25 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních 

stran. Přitom účastnici činí nesporným, že již před podpisem tohoto dodatku smlouvy 
dopravce zabezpečil objednateli závazek veřejné služby v rozsahu dle ČI. 1. tohoto 
dodatku 

5) Dodatek č. 25 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce. 

6) Nedílnou součásti tohoto dodatku smlouvy je : 
Příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2009 v důsledku 
změny smluvního rozsahu dopravy. 

ČI. ri 

Z 7 . 0 7 2009 
V Jihlavě dne 

,/ 
/ 

\ 

pro obla 

Ing. Libor Joukl 
náměstek hejtmana kraje 
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(jméno, príjmej é osoby) 



Příloha č. 1 dodatku č. 25 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na 
rok 2009 v důsledku změny smluvního rozsahu dopravy byla anonymizována z důvodu 
ochrany obchodního tajemství. 



DODATEK č. 26 

k@ smlouvě č. 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné iinkové osobní dopravě, uzavřené podle u$t.§ 19 odst, 
3 zákona č, 111/1994 Sb,, o silniční dopravě, ve znění pozdějšícii předpisů (dále jen 
smlouva) 

Smluvní strany 

1. Vysočina 
kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu dodatku smlouvy pověřen: 
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku 
IČ; 708 90 749 
Bankovní spojení:Volksbank CZ, a.s,, pobočka Jihlava 
Č.účtu: 4050005000/6800 
(dále jen objednatel) 

2. Dopravce, 
TRADO-BUS, s.r.o. 
Se sídlem Komenského nám. 137, č. o. 9, 674 01 Třebíč 
Jednající: ÍVIA Evou Kratochvílovou, jednatelkou společnosti 
TRADO-BUS, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp.zn.C/28252. 
IČ: 255 033 16. DJČ: CZ 699000360, plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky, a.s. Třebíč, 
Č.Ú.: 35-7831540237/0100 
(dále jen dopravce) 

Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti na území kraje 
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou č. 1/04, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi smluvními stranami dne 1. 1.2004 se mění následovně: 

1) Smiuvní rozsah dopravy stanovený v článku II, odst. 2, písm. a) smlouvy, se upravuje 

a) od 25. 10. 2009 do 31.12.2009 se do ZDO kraje Vysočina na lince 790700 
Jaroměřice n.Rok. -Llpník-Trebíč zařazuji nové spoje č. 14 a 17 v cefé své délce. 

b) od 15. 11. 2009 do 31.12,2009 se mění délka spojů č. 3 a 6 na lince 790410 
Třebíč - Šebkovlce. Uvedené spoje jsou zařazeny v celé své délce do ZDO kraje 

Č l . l  

takto 

Vysočina tkado 
1. Odborné odd. j 

'' • ^ 

2. Ředtteh-.. 

5. EkonomtcKi^.Q'dd 
y |j'-/íí I 

4. Práwi odd. 



2) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2009 v důsledku změny smluvního 
rozsahu dopravy dle Článku I, odst, 1, písm. a), b) tohoto dodatku, předložený v souladu 
se zněním článku V, odst. 2 smlouvy je připojen jako příloha č. 1 tohoto dodatku smlouvy. 

3) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2009 zpracovaný podle nařízení 
vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné llnltové osobní 
dopravě, předložený dopravcem, je ve smyslu ust. §l9b, odst. 3 zákona 111/1994 Sb. 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů součástí smlouvy a je připojen jako 
příloha č. 1 dodatku č. 23 smlouvy, se doplňuje o změnu smluvního rozsahu dopravy dle 
předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty uvedeného v článku I, odst. 3 tohoto 
dodatku. 

4) Věta čtvrtá odst. 1, článku V smlouvy Platební podmínky, zní nově: 

„Objednavatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslušném kalendářním 
roce maximálně do výše upraveného předběžného odborného odhadu prokazatelné 
ztráty, s ohledem na výsi finančních prostředků maximálně do částky 41 876 700 Kč 
v roce 2009." 

1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. 
2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vúře, 

nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
3) Tento dodatek se uzavírá s platností ode dne podpisu. 
4) Dodatek č. 26 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních 

stran. Přitom účastníci činí nesporným, že již před podpisem tohoto dodatku smlouvy 
dopravce zabezpečil objednateli závazek veřejné služby v rozsahu dle ČI. I. tohoto 
dodatku 

5) Dodatek č. 26 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce. 

6) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je : 
Příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2009 v důsledku 
změny smluvního rozsahu dopravy. 

ČL II. 

30. 10. 2009 
V Jihlavě dne V 

/ 
/ // / 

Ing. Libor Jouki 
náměstek hejtmana kraje 
pro oblast dopravy a majetku 

(jméno, příjmení a titui odpovědné osoby) 

dopravce 
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Příloha č. 1 dodatku č. 26 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na 
rok 2009 v důsledku změny smluvního rozsahu dopravy byla anonymizována z důvodu 
ochrany obchodního tajemství. 



•jí^íiv.í . '••í / i.í 

DODATEK č. 27 

ke smlouvě č. 1/04 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust.§ 19 odst. 3 
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva) 

Smluvní sírany 

1. Vysočina 
kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu dodatku smlouvy pověřen: 
Ing. Libor JoukJ, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku 
IČ: 708 90 749 
Bankovní spojeni: Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Č.účtu: 4050005000/6800 
(dále jen objednatel) 

2. Dopravce. 
TRADO-BUS, s.r.o. 
Se sídlem Komenského nám. 137, č. o. 9, 674 01 Třebíč 
Jednající: Kateřinou Kratochvílovou, jednatelkou společnosti 
TRADO-BUS, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp. zn.: C/28252. 
IČ: 255 033 16, DtČ: CZ 699000360, pĚátce DPH 
Bankovní spojeni: účet zřízen u pobočky Komerční banky, a.s. Třebíč, 
Č.Ú.: 35-7831540237/0100 
(dále jen dopravce) 

Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužností na území kraje 
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou č, 1/04, ve zněni pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi smluvními stranami dne 1.1. 2004 se mění následovně: 

1) Smluvní rozsah dopravy stanovený v článku II, odst 2, pism. a) smlouvy, se upravuje takto 

V období od 1. 4. 2009 do 31. 12. 2009 se v důsledku uzavírek na trase línek 
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790430 3,5.11,13,15,2,4,6,10,12 
790720 1 
790250 23,25,15,5,27,2,20,16,26,24,18,30 
mění počet kilometrů na smluvních spojích výše uvedených linek dle schválených 
objížďkových jízdních řádů. 

2) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2009 v důsředku změny smluvního 
rozsahu dopravy dle článku I, odst. 1, písm. a), tohoto dodatku, předložený v souladu se 
zněním článku V, odst. 2 smlouvy je připojen jako příloha č. 1 tohoto dodatku smlouvy. 

3) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2009 zpracovaný podle nařízení vlády 
č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě, 
předložený dopravcem, je ve smyslu ust. §19b, odst. 3 zákona 111/1994 Sb. o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů součástí smlouvy a je připojen jako příloha č. 1 
dodatku č. 23 smlouvy, se doplňuje • změnu smluvního rozsahu dopravy dle předběžného 
odborného odhadu prokazatelné ztráty uvedeného v článku I, odst. 3 tohoto dodatku. 

4) Věta čtvrtá odst. 1, článku V smlouvy Platební podmínky, zní nově: 

„Objednavatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslušném kalendářním roce 
maximálně do výše upraveného předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty, 
s ohledem na výší finančních prostředků maximálně do částky 41 916 700,™ Kč v roce 2009." 

1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. 
2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
3) Tento dodatek se uzavírá s platností ode dne podpisu, 
4) Dodatek č. 27 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních 

stran. Přitom účastníci činí nesporným, že již před podpisem tohoto dodatku smlouvy 
dopravce zabezpečil objednateli závazek veřejné služby v rozsahu dle ČI. L tohoto dodatku 

5) Dodatek č. 27 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce. 

6) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je : 
Příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2009 v důsledku 
změny smluvního rozsahu dopravy, 

Č!. II. 

V Jihlavě dne ia 11. m V Třebíči dne 13,11.2009 
TRADO-BUS, s,r.o 

Ing. Libor Joukl A' 
náměstek hejtmana kraje '; 
pro obíast dopravy a majetku 

Kateřina Kratochvílová 
jednatelka 
dopravce 



Příloha č. 1 dodatku č. 27 smlouvy č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na 
rok 2009 v důsledku změny smluvního rozsahu dopravy byla anonymizována z důvodu 
ochrany obchodního tajemství. 



DODATEK č. 28 

ke smlouvě č. 1/04 
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravé, uzavřené podle ust.§ 19 odst 
3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
smlouva) 

Smluvní strany 

1. Vysočina 
kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu dodatku smlouvy pověřen: 
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku 
IČ: 708 90 749 
Bankovní spojení:Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Č.účtu: 4050005000/6800 
(dále jen objednatel) 

2. Dopravce, 
TRADO-BUS, s.r.o. 
Se sídlem Komenského nám. 137, č. o. 9, 674 01 Třebíč 
Jednající: Kateřinou Kratochvílovou, jednatelkou společnosti 
TRADO-BUS, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp.zn.C/28252. 
IČ: 255 033 16, DIČ: CZ 699000360, plátce DPH 
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky, a.s. Třebíč, 
Č.Ú.: 35-7831540237/0100 

(dále jen dopravce) 

ČI. I. Účel smlouvy 

se ruší a nahrazuje novým, který zní:" 
Účelem smlouvy je zabezpečení základní dopravní obslužnosti v územním obvodu kraje 
Vysočina provozováním veřejné linkové osobní dopravy k obsluze jeho území linkami 
veřejné linkové osobní dopravy a jejich spoji, uvedenými v příloze číslo 1 (dále jen smluvní 
rozsah dopravy), která je nedílnou součástí smlouvy ve smyslu ustanovení § 19 odst. 3 
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
a bližší úprava podmínek v tomto závazkovém vztahu." 



ČI. II. Předmět smlouvy 

se ruší a nahrazuje novým, který zní:" 

1. Předmětem smlouvy je: 

a) závazek dopravce zabezpečit základní dopravní obslužnost dle či. I této smlouvy, 
jejíž rozsah je vždy stanoven na příslušný kalendářní rok usnesením Zastupitelstva kraje 
Vysočina a je vymezen přílohou této smlouvy. O rozsahu základní dopravní obslužnosti na 
další rok se smluvní strany zavazují uzavřít v souladu s příslušným usnesením Zastupitelstva 
kraje Vysočina dodatek k této smlouvě a 

b) závazek objednatele ve smyslu ustanovení § 19b zákona a na základě podmínek 
stanovených smlouvou uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu ze závazku veřejné služby ve 
veřejné linkové osobní dopravě ve smyslu ustanovení § 19b zákona nejvýše ve výši uvedené 
v článku V, odst. 1 smlouvy, při respektování platebních podmínek stanovených v čl. V 
smlouvy. 
2. Smluvní rozsah dopravy: 
a) pro období od 01.01.2010 do 31.12.2010 je dán přílohou č.1 tohoto dodatku smlouvy 
b) pro období od 01.01.2011 do 01.11.2019 se předpokládá stejný smluvní rozsah 

dopravy jako v roce 2010 
c) na příslušný kalendářní rok bude stanoven dodatkem této smlouvy 
d) případné změny smluvního rozsahu dopravy budou řešeny formou dodatku ke smlouvě." 

Čl. III. Doba plnění závazku 

se ruší a nahrazuje novým, který zní:" 

„Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 01.01.2010 do 01.11.2019. 

Doba plnění závazku veřejné služby je doba od 01.01.2010 do 01.11.2019. 

Dřívější ukončení závazku je možné pouze: 

a) písemnou dohodou obou smluvních stran, 
b) vypovězením této smlouvy některou ze smluvních stran, 
c) zánikem oprávnění dopravce provozovat dopravu, která je předmětem této smlouvy. 
d) v případě, že výsledkem výběrového řízení organizovaného podle Nařízení evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007, na soubor linek či 
vymezenou oblast, bude rozhodnutí o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby 
s jiným dopravcem než TRADO-BUS s. r.o., pak příslušná část smlouvy vymezující 
rozsah smlouvy dotčený výběrovým řízením pozbývá platnosti dnem zahájení provozu 
novým dopravcem. 

ČI. IV. Výpověď smlouvy 

se ruší a nahrazuje novým, který zní:" 

1. „Smlouvu v celém věcném rozsahu nebo v jeho části může vypovědět každá ze 
smluvních stran, dopravce však pouze z důvodu neuhrazení skutečně prokázané ztráty 
podle čl. II, odst. 1, písm. b) smlouvy objednatelem po uplynutí lhůt uvedených v čl. 
V, odst. 13 smlouvy, a to po předchozím projednání s objednatelem. Vypovědět smlouvu 
lze pouze písemně s výpovědní lhůtou nejméně 75 dnů v případě vypovězení smlouvy 



dopravcem, v případě výpovědi smlouvy objednatelem je výpovědní lhůta nejméně 30 
dnů. 

2. Výpovědní lhůta počíná běžet následující den po dni, kdy byla výpověď prokazatelně 
doručena druhé smluvní straně. Dopravce má nárok na úhradu ztráty prokázané ve 
smyslu čl. V. odst. 1-12 smlouvy i za dobu výpovědní lhůty, maximálně však do výše 
poměrné části výše úhrady prokazatelné ztráty uvedené v čl. V, odst. 1 smlouvy 
odpovídající již odjetému počtu kilometrů smluvního rozsahu dopravy." 

Čl. V. Platební podmínky 

se ruší a nahrazuje novým, který zní:" 

1. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2010 zpracovaný podle Nařízení 
vlády č.493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní 
dopravě, předložený dopravcem je ve smyslu § 19b, odst. 3 zákona součástí smlouvy 
a je připojen jako její příloha č. 2. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro 
každý následující rok bude přílohou příslušného dodatku. Objednatel uhradí dopravci 
prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslušném kalendářním roce maximálně do výše 
předběžného odborného odhadu, s ohledem na výši finančních prostředků maximálně 
do částky 41 876 700 Kč v roce 2010. V každém následujícím roce bude maximální 
částka stanovena dodatkem smlouvy. Pokud však dopravce prokáže v příslušném 
kalendářním roce ztrátu nižší, bude hrazena pouze do této výše. 

2. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na každý následující kalendářní rok 
předloží dopravce nejpozději do 14ti dnů od výzvy zadavatele učiněné po stanovení 
rozsahu základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina příslušným usnesením 
Zastupitelstva kraje Vysočina 

3. V případě zvýšení smluvního rozsahu dopravy předloží dopravce odborný odhad zvýšení 
prokazatelné ztráty v důsledku zvýšení smluvního rozsahu dopravy. 

4. V případě snížení smluvního rozsahu dopravy předloží dopravce odborný odhad snížení 
prokazatelné ztráty v důsledku snížení smluvního rozsahu dopravy a výše úhrady 
prokazatelné ztráty uvedené v čl. V, odst. 1 smlouvy se snižuje o poměrnou část 
odpovídající snížení počtu km smluvního rozsahu dopravy oproti původnímu odbornému 
odhadu. 

5. V případě snížení smluvního rozsahu dopravy výpovědí předloží dopravce odborný 
odhad snížení prokazatelné ztráty nejpozději poslední den výpovědní lhůty a objednatel 
sníží výši úhrady prokazatelné ztráty uvedenou v čl. V, odst. 1 smlouvy o poměrnou část 
odpovídající snížení počtu km smluvního rozsahu dopravy oproti původnímu odbornému 
odhadu. 

6. V případě dřívějšího ukončení závazku dle čl. III smlouvy náleží dopravci úhrada 
prokázané ztráty maximálně do výše poměrné části smluvní částky dle čl. V, odst.1 
smlouvy, která bude vycházet z výše prokazatelné ztráty odpovídající již odjetým km 
smluvního rozsahu dopravy. Pokud objednatelem již uhrazená prokazatelná ztráta byla 
vyšší než tato poměrná část ztráty, vrátí dopravce tento rozdíl do 15 dnů od vyžádání 
objednatelem. Pokud objednatelem již uhrazená částka prokazatelné ztráty byla nižší než 
tato poměrná část ztráty, doplatí objednatel tento rozdíl do 15 dnů od jeho prokázání 
dopravcem. 
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7. Skutečná výše nákladů a tržeb, a skutečně uplatňovaná výše přiměřeného zisku (dá 
jen ztráta) i maximální možná výše upraveného přiměřeného zisku podle čl. V odst. 8 -
12 smlouvy bude dopravcem prokazována objednateli podklady zpracovanými podle jeho 
účetních dokladů vždy za kalendářní měsíc, v němž byl závazek dopravce podle čl. II 
odst. 1 smlouvy plněn, které předloží objednateli do 25. dne následujícího měsíce. 
V případě, že dopravcem do 25. 11. příslušného kalendářního roku prokázaná ztráta 
bude nižší, než výše prokazatelné ztráty dle čl. V odst. 1 smlouvy, objednatel uhradí 
dopravci do 10 pracovních dnů ode dne předložení zálohové faktury zálohu na měsíc 
listopad maximálně však do výše podle čl. V odst. 1 smlouvy. V případě, že dopravcem 
do 15. 12. příslušného kalendářního roku prokázaná ztráta bude nižší, než výše 
prokazatelné ztráty dle čl. V odst. 1 smlouvy, objednatel uhradí dopravci do 10 
pracovních dnů ode dne předložení zálohové faktury zálohu na měsíc prosinec 
příslušného kalendářního roku maximálně však do výše podle čl. V odst. 1 smlouvy. 
Dopravce vypořádá tyto zálohy vyúčtováním ztráty podle čl. V odst. 7 smlouvy za měsíc, 
na nějž byla záloha poskytnuta. Pokud prokázaná ztráta bude vyšší než poskytnutá 
záloha, uhradí objednatel dopravci tento rozdíl podle čl. V odst. 13 písm. a) smlouvy. 
Pokud prokázaná ztráta bude nižší než poskytnutá záloha, vrátí dopravce objednateli 
tento rozdíl do 10 kalendářních dnů od předložení tohoto vyúčtování. 

8 .  Souhrnná rekapitulace za příslušný kalendářní rok bude dopravcem předložena 
nejp o z d ě j i  d o  3 1 .  3 .  n á s l e d u j í c í h o  k a l e n d á ř n í h o  r o k u ,  a  t o  v  s o u l a d u  s  č l . V  o d s t .  9 - 1 2  
tohoto dodatku. 

9. Při prokazování skutečné výše ztráty bude dopravce postupovat podle platných účetních 
a cenových předpisů a vycházet ze skutečných cen, nákladů, tržeb a jiných výnosů, jakož 
i jiných skutečností v tom období, za které je ztráta prokazována. 

10. Skutečná výše ztráty bude dopravcem prokazována po jednotlivých linkách a spojích 
smluvního rozsahu dopravy, s uvedením součtů za každou linku a za všechny linky. Pro 
jednotlivé spoje uvede dopravce za jednotlivé kalendářní měsíce tyto údaje: 

číslo linky 

číslo spoje 

délka spoje v km 

počet dnů provozu spoje 

ujeté km spoje celkem 

skutečné náklady spoje na 1 km (bez započtení přiměřeného zisku) 

celkové skutečné náklady spoje 

skutečné tržby spoje na 1 km 

celkové skutečné tržby spoje 

jiné příjmy či výnosy spoje z provozování smluvního rozsahu dopravy 

účetní výsledek spoje (provozní ztrátu popř. zisk) 

uplatňovaný přiměřený zisk spoje na 1 km 

uplatřSovaný kalkulovaný přiměřený zisk spoje celkem 

uplatňovaný výsledek spoje 

požadovaný přiměřený zisk spoje na 1 km 
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požadovaný přiměřený zisk spoje celkem 

požadovaná výše ztráty spoje celkem 

K tomu dopravce vždy přiloží: 

- výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti za příslušný měsíc (příloha Nařízení vlády 
č.493/2004 Sb., kterou se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní 
dopravě), 

aktuální propočet maximální výše upraveného přiměřeného zisku (§ 2 a 3 Nařízení 
vlády č.493/2004 Sb., kterou se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové 
osobní dopravě), jeho podílu, připadajícího na 1 km v linkové autobusové dopravě 
provozované v příslušném měsíci a jeho části, připadající na celý smluvní rozsah 
dopravy v příslušném měsíci, 

Dopravce předloží do 35 dnů po ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí statistický výkaz 
MD ČR Dop(MD) 2-04 a Dop(MD) 3-04. 

Veškeré uvedené výkazy a údaje dopravce objednateli předá mimo fyzické podoby také 
elektronicky v souborech .xls formátu na vhodném přenosovém médiu. V případě 
nepředvídatelné ztráty dat ze strany dopravce způsobené technickými závadami 
a následnou nemožností poskytnout databázi jízdenek a tržeb spojů objednateli, dopravce 
předloží vyúčtování dle předběžného odborného odhadu se zohledněním aktuálních vlivů 
a se zohledněním porovnání se stejným obdobím předchozího kalendářního roku. 

11. Do prokazované ztráty nesmí být započteny ztráty, které dopravci vznikají provozováním 
jiných linek či spojů, které nejsou předmětem této smlouvy. 

12. V případě, že prokázání výše ztráty bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo 
nebude obsahovat stanovené náležitosti, doplní dopravce na vyžádání objednatele 
potřebné podklady či poskytne písemné vysvětlení, v případě nesprávnosti výši ztráty 
opraví. 

13. Objednatel uhradí dopravci: 

a) na základě předložené faktury ztrátu uplatněnou podle předchozích odstavců čl. V 
smlouvy za každý měsíc doby plnění smluvního rozsahu závazku veřejné služby do 
15 pracovních dnů ode dne předložení správných a úplných podkladů ve smyslu 
článku V, odst. 7, 9 - 12 smlouvy, avšak v souhrnu maximálně do výše podle čl. V, 
odst. 1 smlouvy, 

b) v případě zájmu dopravce, na základě vystavené zálohové faktury zálohu na 
příslušný měsíc, v termínu do 10 kalendářních dnů od obdržení této faktury, vyjma 
měsíce listopadu a prosince, a to nejvýše ve výši 1/12 částky podle či. V, odst. 1 
smlouvy, maximálně však do výše podle čl. V, odst. 1 smlouvy. Dopravce vypořádá 
tuto zálohu vyúčtováním ztráty podle čl. V, odst. 7 smlouvy za měsíc, na nějž byla 
záloha poskytnuta. Pokud prokázaná ztráta bude nižší než poskytnutá záloha, vrátí 
dopravce objednateli tento rozdíl do 15 pracovních dnů od předložení tohoto 
vyúčtování. 

14. Případné úpravy úhrady vyplývající z rekapitulace za příslušný kalendářní rok budou 
provedeny do 15. 5. následujícího kalendářního roku. V případě, že uhrazená ztráta bude 
vyšší než skutečná ztráta doložená souhrnnou rekapitulací, vrátí dopravce objednateli 
zjištěný rozdíl. V případě, že uhrazená ztráta bude nižší než skutečná ztráta doložená 
souhrnnou rekapitulací, bude rozdíl uhrazen objednatelem avšak maximálně do výše 
podle čl. V odst. 1 smlouvy. 
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15. Pokud by objednatelem v rámci kontroly vyúčtování a státního odborného dozoru bylo 
zjištěno, že na základě nesprávných podkladů byla ve smluvním období uhrazena ztráta 
vyšší, než jaká dopravci skutečně náležela, vrátí dopravce objednateli zjištěný rozdíl do 
15 pracovních dnů od obdržení výzvy." 

ČI. VI. Další ujednání 

se ruší a nahrazuje novým, který zní:" 

1. Na linkách a spojích, které jsou předmětem této smlouvy, může dopravce uplatňovat 
pouze jízdné ve výši dle tarifu v souladu s platnou právní úpravu regulace jízdného, který 
jako příloha č. 3 je nedílnou součástí této smlouvy. S účinností od 1.1.2010 se příloha 
č. 3 smlouvy -Tarif ruší a nahrazuje novým tarifem, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku 
s označením „Tarif". 

2. V případě změny právní úpravy regulace jízdného bude uzavřen dodatek této smlouvy. 
Objednatel si v tomto případě vyhrazuje právo změn v systému prokazování ztráty. 

3. Dopravce se zavazuje: 

a) využívat všech svých reálných a účelných možností ke snížení ztráty a činit v tomto 
směru potřebná opatření, 

b) poskytnout objednateli ekonomické, technické a realizační posouzení opatření 
ke snížení ztráty navržených mu tímto úřadem, a to ve lhůtě stanovené objednatelem 
od obdržení tohoto návrhu, 

c) uskutečnit na základě výzvy objednatele ve lhůtě v ní stanovené taková opatření ke 
snížení ztráty, u nichž z uvedeného ekonomického, technického i realizačního 
posouzení bude patrno, že jejich uskutečnění nebrání zvláště závažné důvody, 

d) nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce elektronicky nahrávat 
ve formátu: 

- „CSV (comma separated values) - záznamově orientovaný formát dat s oddělovači 
(pole oddělena čárkou, záznamy odděleny středníkem a CRLF). Všechny údaje jsou 
uvedeny v textovém tvaru (textová pole uzavřená ve znacích uvozovky nahoře). 
Uvozovky uvnitř textu není třeba zdvojovat. Soubory mohou být bez přípony nebo mít 
příponu TXT nebo CSV v případě jízdenek z rezervačního systému AMS příponu 
XML" 

- do celostátního informačního systému (CIS) vedeného právnickou osobou CHAPS 
spol. s r.o., všechny jízdenky vydané na území kraje Vysočina 

e) umožnit objednateli výkon státního odborného dozoru v souladu s § 19b odst. 4 
zákona a § 8 Nařízení vlády č. 493/2004 Sb. Objednatel si vyhrazuje právo 
zabezpečení výše uvedeného státního odborného dozoru prostřednictvím 
nezávislého auditora, který z pověření objednatele a jeho jménem státní odborný 
dozor provede. 

f) vést podvojné účetnictví v souvislosti se zákonem č. 563/1991 Sb.. o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů (nikoli daňovou evidenci), a dále v rámci účetnictví 
podrobnou analytickou evidenci údajů rozhodných pro stanovení předběžného 
odborného odhadu prokazatelné ztráty a pro propočet skutečných ekonomicky 
oprávněných nákladů, minimálně v členění odpovídajícího výkazu nákladů a tržeb 
pravidelné autobusové dopravy - viz příloha č. 2 smlouvy. 
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4. Objednatel se zavazuje považovat za obchodní tajemství skutečnosti obchodní 
či technické povahy, s nimiž se seznámil při prokazovaní ztráty nebo v rámci kontrol 
vyúčtování a státního odborného dozoru, a které mají být podle vůle dopravce písemně 
sdělené objednateli utajovány. 

5. Ustanovení článku VI. odst.4 smlouvy se nevztahuje na poskytování informací, jež je 
objednatel povinen poskytovat podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Kalkulace ekonomicky oprávněných nákladů, tržeb a maximální možné výše 
přiměřeného zisku bude provedena v souladu s Nařízením vlády č. 493/2004 Sb., kterou 
se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě. 

7. Dopravce zajistí prováděni kontroly správnosti vybírání jízdného a jeho odvodů 
a na vyžádání objednatele zpřístupní protokoly z těchto kontrol." 

ČI. VIL Sankce 

se ruší a nahrazuje novým, který zní:" 

1. Pokud dopravce nedodrží lhůty pro předkládání dokladů o prokazatelné ztrátě uvedené 
v ČI. V., odst. 7, 9-12 této smlouvy, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 
do 1.000,- KČ za každý i započatý den prodlení. Tuto pokutu uhradí dopravce objednateli 
do 15 dnů od obdržení výzvy k její úhradě. 

2. Nepředloží-li dopravce souhrnnou rekapitulaci dle článku V. odst 8, může objednatel 
uplatnit smluvní pokutu až do výše 5.000,- Kč. Tuto pokutu uhradí dopravce objednateli 
do 15 dnů od obdržení výzvy k její úhradě." 

ČI. VIII. Závěrečná ustanovení 

se ruší a nahrazuje novým, který zní:" 

1. Dopravce potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem předmětu dodatku 
smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické a jiné podmínky nezbytné k realizaci, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbomými znalostmi, které jsou k provedení předmětu 
smlouvy nezbytné. 

2. Jakékoliv další změny nebo doplněni smlouvy č. 1/2004 mohou být prováděny pouze po 
dohodě obou smluvních stran formou písemných dodatků vzestupně číslovaných, které 
se po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran stanou nedílnou součástí této 
smlouvy. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími předpisy a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

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

5. Dodatek č. 28 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních 
stran. 

6. Dodatek č. 28 nabývá účinnosti dnem 01.01.2010 
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7. Dodatek č. 28 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě dopravce. 

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je : 

Příloha č. 1 - Seznam linek a spojů veřejné linkové osobní dopravy, které jsou 
předmětem plnění závazku veřejné služby 
Příloha č. 2 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2010 

Příloha č. 3 - Tarif" 

30. 11.1009 
V Jihlavě dne 

Kraj Vysočina 

Ing. Libor Joukl 
náměstek hejtmana kraje 
pro oblast dopravy a majetku 

V .Třebíči dne 27.11.2009 

TRADO-BUS, s.r.o. 

Kateřina Kratochvílová 
jednatelka 
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Příloha 6,1 k dodatku č. 28 ke smlouvě č. 1/04 
Smluvní rozsah dopravy - kilometry ujeté podle schválených jízdních řádů platných k 1.1.2010 

na území kraje Vysočina, není-fi u konkrétní linky a spoje uvedeno jinak, 
pro období od 1. .2010 do 31.12.2010: 

c. ilnkf název linky č.spoje 
790211 Třebíč-Stará Říše-Telč 1,3,5,9,11,15,4,6,8,12,18,20 
790220 Třebíč-Předfn-Opatov-Dlouhá Brtnice 1,3,15,17,19,25,2,4,6,8,10,12,14,20,22 
790230 Třebíč-Okříšky-Předín 1,3,5.7,9,11,13,15,23,25,2.4,6,8.10,14,16.22,24 
790231 Stěmšchy-Zeletava-Okřfšky-Třebfč 1,5,7,11.2,4,8,14 
790240 Třebíč-Knšžšce-Hrutov 1,3.7.9,13,2,4,6,10,12.14,16 
790250 Třebíč-Brtnice-Jihlava 1.3,5,9.11.15,17,19.23.25,27.31,2.4,8,10,12,16.18.20.22,24,26,30.32 
790260 Třebfč-Okřfšky-Radonín 1.3,5.7.9,11.13.15,17,25.2. 6.8.10.12,14,16.18.20.22,24, 30 
790270 Třebíč-Radošov-Kamenice 3.5.7.11.13,15,21,4.6,8,12.14.18,20,22 
790280 Třebíč-Horní Heřmanice 1,3.5,7,11,13.15,2.4.8.10,12,14.16.18 
790290 Třebíč-Rudíkov-Bochovice,Batoůchovice 1.9,15.17,4,6.8,14,18 
790300 Třebíč-Budišov-KamennáXiernentice 3,9,11,13,15.2.6,8.12,14 
790310 Třebíč-Oslavička-Budišov-Nárameč 1.3,9.2,4,6 
790311 Třebíč-Velké Meziříčí-Zďár nad Sázavou 1 , 5 ,  7 .  2 .  6 , 8  

poznámka: u spojů linky 790311 č. 1.2 objednatel hradí úsek Třebíč,autnádr.-Velké Meziříčí,autnádr. 
790320 Třebíč-Bud išov-T asov 1,3,7,13.2.6.10.14 
790321 Hodov-Nárameč-Valdíkov-Třebíč 1.3,11,2,4,6,12 

poznámka: spoje č. 3 a 12 hrazeny v úseku "Ocmanice •-"Náměšť n.OsL.autnádr." 
790330 Stařeč-Třebfč-Náměšť n.Osi. 1.3,5.7,2,4,6,10,12 
790340 Třebíč-Studenec-Náměšť n.Osl.-Čikov 1.3,7.11,15.2.4.6.10.12.14 
790350 Třebíč-Hartvíkovice-Moheíno 1.3,5,7,2,4.6.8.10 
790351 Třebfč-Hartvíkovice-Náměšť n. Osí. 3.5,7,13,15,2,4.6,8.10 
790370 Třebíč-Hrotovice-Rouchovany 1.3,5.9.11.13.15.2,4.6.10.12,14,16,18 
790380 Třebíč-Dukovany 1,3,5.9.11.13.2.4.6,8,12,14.16.18 

poznámka: spoj č. 5 v úseku "Dalešice/ozc."- "Rouchovany" hradí město Hrotovice 

poznámka: spoj č. 8 v úseku "Dalešíce,rozc."- "Hrotovice,aut.nádr." hradí město Hrotovice 

790390 Třebíč-Rouchovany 1.7,2,4 
790400 Třebfč-Rouchovany-Biskupíce-Pulkov 1,9,11,17.2,6.10.16.20 
790410 Třebíč-Sebkovice 1.3.7.9.11.13.15,19, 21,2,4,6,10,12,18, 20 

poznámka: spoj č. 18 linky 790410 objednatel hradí úsek Loukovice - Horní Újezd 
1^790420 Třebíč-Čáslavice-Cidlina-Želetava 1.3,17,19.23.2,8.10.20.22 

"̂ ,430 Třebíč-Zeletava-Meziříčko 3,11,13.2,4,10 



c. linky 3
 

t
 

č. spoje 
' 790431 I Třebič-Rokytnice n.Rok.-Předfn 1,3,57,9.13,15,17,21,27,29,31,2,4,6,8.10,12,14,20,24,26, 30,36 

790510 ] Náměšť n.Osl.-Moheíno-Senorady 3,5,7,11,15,19,23,31,2,6,8,12,20,22,24,32 
1 poznámka: u spoje č. 11 úsek "Sedlec,dvůr rozc." - "Kramolín" a zpět hradí obec Sedlec 

790520 I Náměšť n.Osl.-Mohelno-Dukovany 3.5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,2,4,6,8,10,12,14,16,18,22,24 
790530 Ocmanice-Náměšť n.Osl.-Mohelno 1,5,15,21,25,2,6,8,10,14 
790540 ^ Náměšť n. OsL-Velká Bíteš-Jihíava 1,3,9,4,8,10 
790550 Tasov-Pyšel-Námššť n.Osí.-Velká Bíteš 3,5,7,9,11,13,15,17,21.2,4,6,8,12,14,16,18,22 
790560 Náměšť n.Osl.-Čikov-Tasov 1,3,5,7,9,13,2,4,8,10,12 
790570 Náměšť n.Osl.-Zbraslav 1,3,5,7,2,4,6 
790620 Hrotovice-Moravské Budějovice-Jihlava 1,3,5,7,2,4,6,8 
790621 Moravské Budějovice-Jaroměřice n.Rok.-Dukovany 1,3,7,11,13,15,17,2,4,6,10,12,16 
790630 Moravské Budějovice-Radkovice-Hrotovšce 1,6,2,4,8 
790640 Moravské Budějovics-Budeč 3,7,9,4,8,10 

1 790550 Moravské Budějovics-Želetava-Předín 3,5,7,9,11,13,15,21,23,25,27,29,33,2,4,6,8,10,12, 14.16,18,20,22,26 

1 pozn.1: u spojů Č.13 a 18 úsek „Lesonice,rozc.2.0"- „Martínkov" a zpět hradí obec Želetava, 

pozn.2: u spoje č. 11 „Lesonice" - „Cidlina" hradí obec Domamil 

pozn.3: u spoje 5.12 úsek „Cidlina" - „Lesonice" hradí obec Domamil 
1 790660 Moravské Budějovice-Blížkovíce-Pavlice 3,7,9,11,13,2,6,10,12,14 
! 790670 Moravské Budějovice -Čásíavice -Římov 1,3,5.7,9,11,13,2,4,6,8,10,12,18 

790680 Třebíč-Jaroměnce n.Rok -Biskupice-Pulkov 1,9,11,2,4,12,14 
790690 Moravské Budějovice-Jaroměřice n.Rok.-Třebíč 1,3,5,9,11,13,15,17,19,21,25,27,29,33,35,37,39,41,45,55,59,61, 

2,4,6,8,10,12,14,20,24,26,30,32,34,36,38,40.44,46 

790691 Moravské Budějovice-Horní Újezd-Třebíč 1,3,7,2,4,6,10 
790700 Jaroměřice n.Rok.-Lipník-Třebíč 1,7,9,11,2,8,10,12 
790710 Moravské Budějovice -Bítov 1,13,15,19,2,6,16,18 
790720 Moravské Budějovice-Police-Vratěnfn-Jemnice 1,7,9,11,17,19,2,4,8,10,14,16,20,22 
790740 Moravské Budějovice-Lomy-Jemnice 1,5,9,2,4,10,12 
790750 Moravské Budějovice-Jemnice 1,3,5, 7,13,17,19,21,2, 4,6,8,10,14,24,26 
790760 Jemnice-Třebíč 1,3,11,2,8 
790770 Jaroměřice n.Rok.-Bíatnice 1,9,11,13,2,10,12,14 
790772 Jaroměřice n.Rok.-Mikulovice-Výčapy 1,3,5,7,2,4,6,8 
790780 Jaroměnce n.Rok.-Šebkovice 1,7,21,25,2,4,8,10,26,28 



Příloha č. 2 dodatku č. 28 ke smlouvě č. 1/04 - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty 
na rok 2010 byla anonymizována z důvodu ochrany obchodního tajemství. 



^^/LOHAC. 3 k dodatku č. 28 kc smlouvě č. i/04 

VrADO-BUS, s.r.o., Třebíč 
Tarif na pravidelných autobusových linkách 

Taiitní Zvláštní jízdné a Žákovské jízdné i 10 jlzd 
vzdálenost (obyčejné) 5 zák Student ^ Žáci 6-15 let 

jízdné 1 2 í (max.37,5%pl,) (max.75%pl-) i do školv 
km Kč Ke Ke t Kč Ke t Kč 

1 - 4 8,00 4,00 2,00 f 3,00 6,00 p 30,00 
S- 7 12,00 6,00 3,00 t 4,00 9,00 i 40,00 
8- 10 14,00 7,00 3,00 I 5,00 10,00 \ 50,00 

11 - 13 17,00 8,00 4,00 1 12,00 1 60,00 
14- 17 20,00 10,00 5,00 ř 7,00 15,00 l 70,00 
18- 20 23,00 11,00 5,00 I 8,00 17,00 i 80,00 
21 - 25 26,00 13,00 6,00 0 9,00 19,00 « 90,00 
26- 30 31,00 15,00 7,00 1 11,00 23,00 1 110,00 
31 - 35 34,00 17,00 8,00 ^ 12,00 25,00 \ 120,00 
36- 40 41,00 20,00 10,00 f 15,00 30,00 1 150,00 
41 - 45 47,00 23,00 11,00 1 17,00 35,00 1 170,00 
4 6 -  50 30,00 25,00 12,00 ! 18,00 37,00 \ 180,00 
SI - 55 54,00 27,00 13,00 1 20,00 40,00 j 200,00 
56- 60 S6,00 28,00 14,00 ' 21,00 42,00 \ 210,00 
61 - 70 63,00 31,00 15,00 1 23,00 47,00 1 230,00 
71 - 80 73,00 36,00 18,00 f  27,00 54,00 f  
81 - 90 81,00 40,00 20,00 1 30,00 60,00 I 
91 - 100 92,00 46,00 23,00 1 34,00 69,00 1 

101 - 110 98,00 49,00 24,00 l 36,00 73,00 \ 
111-120 111,00 55,00 27,00 i 41,00 83,00 i  
121 -130 124,00 62,00 31,00 f 46,00 93,00 í  
131 - 140 132,00 66,00 33,00 1 49,00 99,00 1 
14! - 150 142,00 71,00 35,00 ^ 53,00 106,00 ^ 
151 - 160 153,00 76,00 38,00 I 57,00 114,00 P 
Í6i - 170 164,00 82,00 41,00 i  61,00 123,00 1 
171 - 180 175,00 87,00 43,00 l 65,00 131,00 \ 
181-190 186,00 93,00 46,00 1 69,00 139,00 1 
191-200 197,00 98,00 49,00 f  73,00 147,00 $ 
201 -210 208,00 104,00 52,00 1 78,00 156,00 j 
21! -220 219,00 109,00 54,00 i  82,00 164,00 1 

a důle i 
6,00 i každých lOkm 8,00 4,00 2,00 i  3,00 6,00 i 

Cena mísleiiky 12,00 1 
Zvláštní jízdné I - pro jednotlivé jízdy dětí od 6 do 15 let. Žákovské jízdné pro žáky škol v ČR pro cestovní úsek 

rodiče k návštěvězdrav.posliž.děíí v ústavech, pes "bydlištč - škola", viz průkaz 
Zvláštní jízdné 2 - pro zdrav, postižené občany, diíitele "žák" - pro žáky ve věku dolSiet 

pmkazů ZTP a ZTP/P "síudení" - pro žáky ve věku od 15 lei do 26 let 
Průkazy "žák", "student" vvstavt autobusové nádraží v Třebíči, Mor.Budgiovicích a NámčSti n.Osl. 

Nárok na slevu musí být prokázán příslušným platným průkazem. 
Cestující je povinen přispět k plynulému odbavení včasným připravením vhodných platidel přiměřené hodnoty. 
Přeprava se uskutečňuje podle přepravního řádu. 
Bezplatně se přepravují - dle platného Cenového věstníku 
Čl.l.odst,3. 
a) děti do 6 lei, s výjimkou případů uvedených v čl. 8,odsl.l, písm,a) až c) 
b) představitelé státní moci a některých státních orgánu a soudci, o nichž tak stanoví zvláštní předpis, 
c) pmvodce dižitele průkazu ZTP/P nebo vodicí pes 

Čl, 8. Přeprava dětí 

1. Děti do dovršeného 6,roku v doprovodu osoby stareí 10 let se přepravují bezplatně; oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zanikii; 
a) jde-ii o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, 
b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné inisto k sezení, 
c) zaujímá-li dítě s cestujícím je doprovázejícím ve vozidle, jehož všechna místa k sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezení. 
Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně. 

2. Děti od 6 let až do dovreeiií 15.roku (tj. do dne, který předchází dni 15.narozenin), jakož i děti mladší 6 let, které podle odst.l nemají nárok 
na bezplatnou přepravu, se přepravují za 50% plného obyčejného jízdného, uplatněného dopravcem, Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují 
svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Pnakazy se mezi dopravci navzájem uznávají. 
Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem. 

Vyhláška Ministerstva dopraw a snoiů č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro věřeinou drážní a silniční osobní dopravu 
§10 Přeprava dětí 

1) Děti do šesti let lze přepravovat jen s doprovodem osoby stareí 10 let. 
2) Cestujíc! s dítětem, které je podle tarifu přepravováno bezplatně, mohou společně zaujmout jen jedno místo k sezení, 

nejsou-li ostatní místa vohiá. 

Čl,3. Zavazadla, za kteiá sc neplatí dovozné. - dle platného Cenového věstníku 
1, BacpJatně se přepravují: 

a) zavazadla, která mají rozměiy menší než 20x30x50 cm, nebo zavazadla tvaiai válce, jehož délka 
nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80x100 cm 
nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg. 

b) iiiční zavazadla (RZ) podle zvláštního právního předpisu (§20 vyhlášky MDS 175/2000 Sb.; RZjsou 
snadno přenosné věci, které cestující má u sebe a lze je příp. umístil pod sedadlem nebo nad sedadlem 

cestujícího; zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu.). 
c) dětské kočárky pro děti, které jsou dižiteli průkazů ZTP a ZTP/P a vozíky pro invalidy, 

di-žitele průkazu ZTP a ZTP/P. 
d) tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé pnikazů ZTP a ZTP/P. 

Přirážka k jízdnému Nep! okáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem (§ 18a odst-2 písm.c) zákona 
o silniční dopravě č.ll 1/1994 Sb., v platném znění. Výše přirážky je max.= l.000,-Kč. 
* u spojů se vzdálenosti výchozí a konečné zastávky do 100 km včetně činí výše přirážky =300,-Kč 
* u spojů se vzdáleností výchozí a konečné zastávky od 101 km včetně činí výše přirážky =500,-Kč 
* neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby dokladem o zaplacení dovozného, činí výše píii-ážky =50,-Kč. 
Na lince 790200 ze zastávky Tč 19doTč 18-1 a zpět platí zvláštní ceník jízdného a dovozného. 

Dovozné za zavazadla 
Tarifní 

vzdálenost Dovozné 
kni Kí 

1 -25 7,00 
26-50 9,00 
Si Cl více 11,00 

Zavazadla, jejichž hmotnost 
přesahuje 50 kg, se nepřepravují. 


