č.j.: 14/2016-190-EKO
č.ev.: S-357-190/2009-8
výtisk č.......

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu
na zajištění dopravních potřeb státu na období
od 1.1.2010 do konce platnosti jízdního řádu pro období 2018/19
Smluvní strany:
1. Česká republika - Ministerstvo dopravy
Sídlo:
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 12/1222, PSČ 110 15
IČO:
66003008
DIČ:
CZ66003008
jednající:
Ing. Danem Ťokem, ministrem dopravy
(dále jen „Objednatel“)
a
2. České dráhy, a.s.
Sídlo:
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
IČO:
70994226
DIČ:
CZ70994226
Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039.
Jednající společně:
Pavlem Krtkem, M.Sc, předsedou představenstva a
Ing. Michalem Štěpánem, členem představenstva
(dále jen „Dopravce“)
uzavírají ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění
dopravních potřeb státu na období od 1.1.2010 do konce platnosti jízdního řádu pro období 2018/19, uzavřené
pod č.j S-357-190/2009 a pod č.ev.: 16/2009-190-EKO/1 (dále jen „Smlouva“) v souladu s článkem
XXVII. Smlouvy tento dodatek č. 8:

Článek I.
Účel dodatku
Účelem tohoto dodatku je zejména v souladu s čl. XXI. Smlouvy vymezit změny rozsahu závazku veřejné
služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb státu pro období platnosti
jízdního řádu 2015/16, tj. od 13.12.2015 do 10.12.2016 (dále jen „období platnosti JŘ 2015/16“) z důvodu přijetí
zákona č. 359/2015 Sb., zavádějícího nový státní svátek „Velký pátek“.
Část 1.
Vymezení rozsahu závazku veřejné služby pro období platnosti JŘ 2015/16
1. Článek II odst. 2 dodatku č. 7 Smlouvy se nahrazuje zněním:
„2. Rozsah objednaného dopravního výkonu v závazku za období platnosti JŘ 2015/16 podle odstavce 1 činí
31 496 953 vlkm (vlakových kilometrů). Od 13.12.2015 do 31.12.2015 činí rozsah objednaného dopravního
výkonu 1 601 211 vlkm, od 1.1.2016 do 10.12.2016 činí rozsah objednaného dopravního výkonu 29 895 742
vlkm.“.
2. Článek III odst. 2 dodatku č. 7 Smlouvy se nahrazuje zněním:
„2. Objednatel se zavazuje dopravci poskytnout vyrovnání ztráty k pokrytí prokazatelné ztráty dopravce
z provozování veřejné osobní drážní dopravy k zajištění dopravních potřeb státu pro období od 1.1.2016 do
10.12.2016 ve výši 3 953 540 000,- Kč (slovy tři miliardy devět set padesát tři milióny pět set čtyřicet tisíc
Kč). Ve vztahu k rozsahu objednaného dopravního výkonu v závazku podle čl. II. tohoto dodatku představuje
průměrná výše vyrovnání ztráty 132,24 Kč/vlkm pro období od 1.1.2016 do 10.12.2016.“.
1

3. Dosavadní přílohy č. 1, 3B, 3C, 14, 15 a 17 dodatku č. 7 Smlouvy se nahrazují novými přílohami č. 1, 3B,
3C, 14, 15 a 17.
Část 2.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží
objednatel a tři vyhotovení dopravce.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 3B
Příloha č. 3C
Příloha č. 14
Příloha č. 15
Příloha č. 17

Časové a věcné vymezení objednaného dopravního výkonu na zabezpečení dopravních
potřeb státu ve veřejném zájmu období platnosti JŘ 2015/16
Předpoklad nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě ve
formě výkazu nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě dle
vyhlášky č. 241/2005 Sb. pro období od 1.1.2016 do 10.12.2016
Předpoklad nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě ve
formě výkazu nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě dle
vyhlášky č. 241/2005 Sb. pro období od 1.1.2016 do 31.12.2016
Rozpis výše záloh na vyrovnání ztráty vzniklé poskytováním dopravních služeb k
zabezpečení dopravních potřeb státu ve veřejném zájmu - období od 13.12.2015 do
10.12.2016.
Předběžné odhady hodnot prokazatelné ztráty po linkách v JŘ 2015/16
Nasazení elektrických motorových jednotek řad 660 a 661 v JŘ 2015/16

Za objednatele:

Za dopravce:

V Praze dne ..........................

V Praze

...................................................
Ing. Dan Ťok
ministr dopravy

......................................................
Pavel Krtek, M.Sc.
předseda představenstva, České dráhy, a.s.

dne .........................

......................................................
Ing. Michal Štěpán
člen představenstva, České dráhy, a.s.
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