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Dodatek č. 1

Magistrát mésta Jihlavy 
smlouva zaevidována

ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 
osobní dopravou č. 1829/0D/2019 ze dne 6.11. 2019

uzavřený níže uvedeného dne, měsíc a roku v souladu s ustanoveními § 24 zákona č. 
129/20000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krajské 
zřízení“).

Kraj Vysočina
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem Kraje Vysočina 
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Č. účtu: 4050005019/6800

Statutární město Jihlava
zastoupené: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou 
se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 
100:00286010 .
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava 
Č. účtu: 1466072369/0800

Článek I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. VI. odst 3 této smlouvy dohodly na změně 
smlouvy.

Článek II:
1. Článek II. Práva a povinnosti smluvních stran odst 3 se ruší a nahrazuje textem, který zní: 
„Kraj Vysočina se zavazuje za podmínek této smlouvy hradit statutárnímu městu Jihlava 
kompenzaci v maximální výši za období od 1. 1. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, 
stanovené v souladu s čl. II. odst. 4 této smlouvy a vícenáklady na zajištění dopravní 
obslužnosti obcí Velký Beranov, Malý Beranov, Hybrálec a Střítež (ve skutečné výši za 
období upravené zápisem dle čl. II odst.4 vypočítané dle vzorce uvedeného včl. III. odst. 1 
této smlouvy) pro DPMJ, s nímž statutární město Jihlava má uzavřenou smlouvu o veřejných 
službách, jejichž předmětem je provoz spojů na linkách dle Přílohy č. 1 této smlouvy.“
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2. Článek III. Úhrada kompenzace odst 2 se ruší a nahrazuje textem, který zní:
„Kraj Vysočina zaplatí statutárnímu městu Jihlava pro každé období dle č. II. odst. 3 jako 
zálohu na kompenzaci dle odst. 1 tohoto článku částku ve výši stanovené zápisem dle čl. II 
odst. 4 této smlouvy, a to do 30. 6. za období 1. 1. - 31. 12. příslušného kalendářního roku.“

3. Článek IV. Trvání smlouvy se ruší a nahrazuje textem, který zní:
„Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou."

4. Článek V odst. 2 Ostatní ujednání se ruší a nahrazuje textem, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou vypovědět, a to z následujících důvodů: 
a) jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k účelu 

smlouvy, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení 
smlouvy,

b) nesplnění závazku Kraje Vysočina dle čl. II. odst. 1 této smlouvy,
c) nesplnění závazku statutárního města Jihlavy dle čl. II. odst. 3 této smlouvy, 
d) bez uvedení důvodu.

Výpovědní doba činí u výpovědi podle písm. a), b), c) 1 měsíc, u výpovědí podle písm. d) 6 
měsíců, a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
druhé smluvní straně doručena. Výpovědí však není dotčena povinnost podle odst. 4 tohoto 
článku“

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Statutární město Jihlava 
výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. Zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti písemně potvrdí 
statutárnímu městu Jihlava.

2. Pro odstranění pochybností smluvní strany konstatují, že si vzájemně udělují souhlas se 
zajišťováním dopravní obslužnosti svého území, a to v souladu s ust. § 3 odst. 2 zákona 
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Kraj 
Vysočina a dvě vyhotovení obdrží statutární město Jihlava.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku 
v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.
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IV.
Doložky

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Kraje Vysočina na zasedání konaném dne 
19. 10. 2021 usnesením č. 1775/30/2021/RK.

2. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jihlava na zasedání konaném dne 21. 10. 
2021 usnesením č. 1082/21 -RM.

V Jihlavě dne 0 1 11, 2001 V Jihlavě dne 2 Z 10. 2021

Kraj Vysočina
Mgr. Vítězslav Schrek , MBA 
hejtman

Statutární město Jihlava 
MgA. Karolína Koubová 
primátorka

, Kraj Vysočina
" 1882/57, 58601
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