SMLOUVA
o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy
v Trutnově
dle článku 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o
veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení
Rady (ES) č. 1191/69 a č. 1107/70, ve spojení s ustanovením § 18 písm. c) zákona
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, v platném a účinném
znění (dále jen zákon)
(smlouva o závazku veřejné služby)
__________________________________________________________________________
Smluvní strany
1. Objednatel
Město Trutnov
Slovanské nám 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360 DIČ: CZ00278360
zastoupené Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka Trutnov, číslo účtu: 124601/0100
(dále jen „objednatel“)
a
2. Dopravce
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s.,
Na Ostrově 177, Chrudim III, 537 01 Chrudim
IČO: 25945408 DIČ: CZ699001947
zastoupená Ing. Jindřichem Poláčkem, předsedou představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: 19-5248640207/0100
(dále jen „dopravce“)

uzavírají tento dodatek č. 2 smlouvy o závazku veřejné služby evidované objednatelem
pod č. 1/D/V/18:

I.
Předmětem dodatku je navýšení prokazatelné ztráty přepočtené v souladu s článkem III.
body 6. a 7 smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy
v Trutnově evidované objednatelem pod č. 1/D/V/18 na období od 01.01.2020 do 31.12.2020
dle údajů Českého statistického úřadu a dále úprava a doplnění smlouvy.
Přílohou č. 1 tohoto dodatku je finanční model pro rok 2020.
Dle tohoto finančního modelu má být dopravci v roce 2020 vyplacena kompenzace ve výši
12.814.000 Kč.
Ke dni uzavření tohoto dodatku byla dopravci na kompenzaci za rok 2020 vyplacena částka
ve výši 3.002.748 Kč. Zbývající část kompenzace za rok 2020 ve výši 9.811.252 Kč bude
dopravci vyplacena v měsíčních platbách vždy do 12. dne příslušného kalendářního měsíce
ve výši jedné devítiny této částky.

II.
1. Článek III. odst. 4 výše uvedené smlouvy se mění následovně:
„Přesnou výši kompenzace pro každý následující kalendářní rok vypočítá a předloží
dopravce objednateli do 31.10. příslušného roku podle následujících pravidel indexace
předmětných položek.“.
2. Článek III odst. 6 výše uvedené smlouvy se mění následovně:
„V souladu s mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen vyjadřujícího procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12
posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců se budou indexovat položky
Pohonné hmoty a oleje (ř. 1), Přímý materiál a energie (ř. 2), Opravy a údržba vozidel (ř. 3).
Při tom se bude vycházet z hodnoty za měsíc září běžného roku, jak ji zveřejní Český
statistický úřad.“.
3. Článek V odst. 5 výše uvedené smlouvy se mění následovně:
„Dopravce zajistí na svůj náklad též služby informačního a předprodejního centra v Trutnově
v docházkové vzdálenosti (max. 500 m) od autobusového nádraží; informační a předprodejní
centrum musí mít provozní dobu min. 40 hodin týdně v pracovních dnech a každý pracovní
den musí být otevřeno min. 6 hodin a současně alespoň v jeden pracovní den musí být
provozní doba od 14:00 do 17:00. V mimořádných případech může dopravce informační
a předprodejní centrum uzavřít na jeden den. Toto uzavření musí neprodleně oznámit
objednateli, a to včetně důvodů takového mimořádného uzavření. Doba uzavření
informačního a předprodejního centra musí být uvedena v měsíčním výkazu dle čl. IV. odst.
4 této smlouvy.“.
4. Článek V odst. 6 výše uvedené smlouvy se mění následovně:
„Platební podmínky pro cestující budou následující:
 zachování stávajícího tarifu, viz příloha č. 2 této smlouvy; jakékoliv navýšení ceny
jízdného bude možné jen na základě oboustranně podepsaného dodatku ke
smlouvě,
 doplňkový prodej jízdenek u řidiče s možností platby v hotovosti,
 samoobslužný prodej jednorázových jízdenek ve vozidle pomocí terminálů
umožňujících platbu dopravní kartou schválenou objednatelem (dále dopravní
karta) nebo bezkontaktní bankovní kartou; platí po uplynutí dvanácti měsíců od
uzavření smlouvy,
 možnost zakoupit si časovou jízdenku na dopravní kartu nebo bezkontaktní
platební kartu; platí po uplynutí dvanácti měsíců od uzavření smlouvy,
 možnost zakoupit časové jízdenky v e-shopu provozovaném dopravcem nebo
jeho subdodavatelem; platí po uplynutí dvanácti měsíců od uzavření smlouvy,
 prokázání zaplacení jízdného papírovými jízdenkami, označovanými při nástupu
do vozidla, se nepřipouští.“.
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Trutnova č. RM 2020-XXX/06 ze dne
23.03.2020.
2. Dodatek č. 2 byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dopravce obdrží jeden stejnopis
dodatku a objednatel dva stejnopisy dodatku.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Trutnově dne ……………..

V Trutnově dne………………….

.........................................

........................................

Ing. Jindřich Poláček
předseda představenstva

Mgr. Ivan Adamec
starosta

Příloha
Nový finanční model pro rok 2020

