
 

Příloha návrhu č. 11/ZK/20 

 
Dodatek č. II ke Smlouvě o zajištění železniční osobní 

dopravy mezikrajskými vlaky  
 

 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami 

 
 

Kraj Vysočina 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina 
se sídlem na adrese: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 708 90 749 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
   č. účtu: 4050005000/6800 
dále jen „VYS“ 
 
a 
 
Jihočeský kraj 
Sídlo: České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2; PSČ 370 76 
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou kraje 
IČO: 708 90 650 
DIČ: CZ 708 90 650 
bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
   č. účtu: 199783072/0300 
dále jen „JČK“ 
 
 
(dále společně jen „smluvní strany“) 
 
 
 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy 
mezikrajskými vlaky uzavřené dne 10. 1. 2018 (dále jen „smlouva“) a v souladu s čl. IX odst. 5 
smlouvy uzavírají tento dodatek č. II. 
 
 

II. Předmět dodatku č. II 
 

1. V návaznosti na článek V. Smlouvy odst. 1 uzavírá JČK s VYS dodatek č. II Smlouvy 
řešící konkrétní výši platby za zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní dopravou 
úseku tratí č. 227 a 224 na území JČK. 
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2. V návaznosti na článek V. Smlouvy odst. 2 uzavírá VYS s JČK dodatek č. II Smlouvy 
řešící konkrétní výši platby za zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní dopravou 
úseku tratě č. 225 na území VYS. 

3. V návaznosti na článek VII. odst. 1 Smlouvy se smluvní strany dohodly na kalendáři 
plateb pro období od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020, který tvoří přílohu č. 1 a 2 dodatku 
č. II a zároveň přílohu č. 2 a 3 Smlouvy. 

 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají platné a účinné beze změn. 
2. Tento dodatek č. II se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž JČK obdrží dvě 

vyhotovení a VYS tři. Všech pět stejnopisů má platnost originálu. 
3. Tento dodatek č. II nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze 

smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 
berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. II zveřejněn ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku. Smluvní strany činí nesporným, že 
již před podpisem tohoto dodatku smlouvy bylo zabezpečeno plnění v rozsahu dle 
přílohy č. 1 smlouvy, tj. podle jízdních řádů dle přílohy č. 1 smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že VYS bezodkladně po uzavření tohoto dodatku jej odešle 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
O uveřejnění dodatku č. II VYS písemně informuje druhou smluvní stranu. Smluvní 
strany prohlašují, že žádná část dodatku č. II nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění 
zákonem stanovených povinností. 

6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tento dodatek č. II vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli a že nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, 
na důkaz čehož připojují své podpisy. 

7. Nedílnou součástí Dodatku č. II je: 
Příloha č. 1 – Kalendář plateb pro Jihočeský kraj 
Příloha č. 2 – Kalendář plateb pro Kraj Vysočina 
 

IV. Doložky 
 

Tento dodatek č. II byl schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje na ………… zasedání 
konaném dne ……………………………., usnesením č. …………………………….. nadpoloviční většinou 
hlasů všech členů zastupitelstva kraje.  
 
Tento dodatek č. II byl schválen Zastupitelstvem Kraje Vysočina na ………… zasedání konaném 
dne ……………………………., usnesením č. …………………………….. nadpoloviční většinou hlasů všech 
členů zastupitelstva kraje.  
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V …………………… dne ………………………….  V …………………… dne …………………………. 
 
 
 
 
………………………………………………………….  …………………………………………………………. 
Jihočeský kraj              Kraj Vysočina 
Mgr. Ivana Stráská    MUDr. Jiří Běhounek 
hejtmanka      hejtman 
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Příloha č. 1 - Kalendář plateb pro Jihočeský kraj  
trať 224 a 227   

Objednavatel: Kraj Vysočina - na území JČK  

   

Období: od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020   

   

Platby Jihočeského kraje Kraji Vysočina Termín úhrady Částka 

1. platba do 28. 2. 2020 9 726 241 Kč 

2. platba do 31. 5. 2020 9 726 241 Kč 

3. platba do 31. 7. 2020 9 726 241 Kč 

4. platba do 30. 11. 2020 9 726 242 Kč 

Celkem   38 904 965 Kč 
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Příloha č. 2 - Kalendář plateb pro Kraj Vysočina  
trať 225   

Objednavatel: Jihočeský kraj - na území KV  

   

Období: od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020   

   

Platby Kraje Vysočina Jihočeskému kraji Termín úhrady Částka 

1. platba do 28. 2. 2020 37 835 Kč 

2. platba do 31. 5. 2020 37 835 Kč 

3. platba do 31. 7. 2020 37 836 Kč 

4. platba  do 30. 11. 2020 37 836 Kč 

Celkem  151 342 Kč 

   

 
 
 
 
 
 


