
 
 

Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi      
konaného dne 14.12.2020                                                    

 

 

                                

Číslo zprávy: 6 

 

 

 

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. 
Smlouvy k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2021  

 

Předkládá: JUDr. Vlastislav Málek, starosta města 

Zpracovala:  sekretariát 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje  

a) uzavření Smlouvy č. 651/002/2021 o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o 

veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů; 

a   

b) uzavření Smlouvy č. 651/003/2021 o veřejných službách v přepravě cestujících Města 
Čáslav městskou autobusovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 
194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. 
 

 

Důvodová zpráva 

Důvodovou zprávu tvoří dopis od předsedy představenstva spol. Arriva Východní Čechy a.s. – 

Ing. Jindřicha Poláčka a návrhy Smluv č. 651/002/2021 a č. 651/003/2021. 

 

PŘÍLOHY:  

• Dopis od předsedy představenstva spol. Arriva Východní Čechy a.s. – Ing. Jindřicha 
Poláčka 

• Smlouva č. 651/002/2021 o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., 
o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů 

• Smlouva č. 651/003/2021 o veřejných službách v přepravě cestujících Města Čáslav 
městskou autobusovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 
194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů 
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S M L O U V A č. 651/002/2021 
 

o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní 

dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., 

o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. 

 

 

Smlouva je uzavřená mezi: 
 

objednavatelem :  

 Město ČÁSLAV 

 se sídlem Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 

 zastoupené starostou: JUDr. Vlastislav Málek 

 IČO: 236021 

 DIČ: CZ00236021 

 Datová schránka: ffnbe7e 

 Číslo účtu: 19-125161, kód banky: 0100 

 

 

a 

 

 

dopravcem:  

 ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. 

 se sídlem Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim 

 zastoupená předsedou představenstva: Ing. Jindřich Poláček 

 IČO: 25945408      

 DIČ: CZ699001947   

 Datová schránka: x4kgvqt                                           

 KB Chrudim č. ú. 19-5248640207/0100 

 Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, 

       oddíl B vložka 2136 

 

 

 

Čl. I. 
Obecná ustanovení 

 

Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí v obchodních vztazích pro obě strany příslušná ustanovení 
obchodního zákoníku a občanského zákoníku v platném znění. 
 

Čl. II. 
Účel smlouvy 

 

Účelem smlouvy je provozování veřejné linkové osobní dopravy a bližší úprava práv a povinností 
vyplývající z tohoto vztahu. Tímto vztahem se rozumí závazky provozní, přepravní a tarifní v linkové 

osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti na základě platných licencí a schválených jízdních řádů 
linek.     
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Čl. III. 
Předmět smlouvy 

 

Dopravce prohlašuje, že jsou mu známy všechny povinnosti související s provozováním veřejné linkové 
osobní dopravy v zákonu č. 304/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,  
ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících  
a o změně dalších zákonů dále v prováděcích vyhláškách a v silničním přepravním řádu. Dále dopravce 
prohlašuje, že ceník jízdného byl stanoven v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, a výměrem MF ČR, kterým se stanoví seznam zboží s regulovanými cenami vždy pro 
daný rok. 

   

Čl. IV. 

Kompenzace 

 

1. Objednavatel se zavazuje poskytnout dopravci kompenzaci prokazatelné ztráty vzniklé provozováním 

uvedených linek za cenu dopravního výkonu 39,50 Kč/km.  
 

2. Prokazatelná ztráta se vypočte jako rozdíl dohodnuté ceny dopravního výkonu 39,50 Kč/km  
a dosažené tržby na jednotlivých spojích.  

2.1. Vzhledem k rozsahu dopravní obslužnosti v dané obci (městě) se příspěvek na úhradu 
prokazatelné ztráty smluvně stanovuje maximálně do výše 196 364,- Kč (jedno sto devadesát šest 
tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých) za rok 2021. 

 

2.2. Zálohy smluvní částky na úhradu prokazatelné ztráty budou dopravci poskytnuty ve čtyřech 
splátkách, a to: 

do 1. 3. 2021  - 49 091,- Kč;  do   1. 5. 2021 - 49 091,- Kč;  
do 1. 9. 2021  - 49 091,- Kč;  do 1. 11. 2021 - 49 091,- Kč.  

Platba bude poukazována po celou dobu platnosti smlouvy pod variabilním symbolem 21651002. 

 

3. Dopravce se zavazuje předkládat do 25. dne následujícího měsíce po ukončení každého čtvrtletí: 
Výkaz o tržbách a výkonech z přepravní činnosti, tj. údaje o skutečně ujetých kilometrech na jednotlivých 
spojích včetně skutečně dosažených tržeb dle jednotlivých linek a spojů za dané období. 
 

4. Dopravce se zavazuje umožnit objednavateli kontrolu a prověření skutečností, které jsou v přímé 
souvislosti s předmětem této smlouvy nebo z ní přímo vyplývají včetně předkládaných dokladů a 
informací. 

 

5. Pokud dojde ke změnám jízdních řádů, které by se dotkly provozování spojů, je třeba řešit nové 
skutečnosti dodatkem ke smlouvě.  
 

6.  Dopravce je oprávněn požádat kdykoliv v průběhu platnosti této smlouvy o mimořádné navýšení 
celkového objemu finančních prostředků na krytí ztráty v těchto případech:  
- navýšení sazby ceny dopravního výkonu v případě nárůstu cen PHM, změn legislativních  
a daňových předpisů, event. dalších vlivů majících rozhodný vliv na náklady související s provozem, pokud 

se tyto ukazatele v průběhu roku výrazně odliší od předpokládaných nákladů 

- navýšení rozsahu odjetých kilometrů z titulu překážek a změn, které vzniknou bez vlivu dopravce 
(uzavírky, objížďky, změny tras apod.). Takto sjednané změny ke smlouvě budou uzavřeny formou 
písemného dodatku. 
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Čl. V. 
Platnost smlouvy 

 

Smlouva je uzavřena na dobu určitou s účinností od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. 

 

 

Čl. VI. 
Výpověď smlouvy 

 

Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět k termínu změn jízdních řádů stanovené MD ČR pouze 
písemnou formou, a to ve lhůtě min. 60 dnů před stanoveným termínem výpovědi nebo dohodou.  

 

 

ČL. VII. 
Závěrečná ustanovení 

 

Povinnost uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb. o registru smluv má 
objednavatel veřejné služby. 
 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 

 

Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 – seznam linek a spojů  

 

 

 

 

 

V Chrudimi dne ………………….…………  V Čáslavi dne ................................... 

 

 

 

 

 

 

  

…………………………………………………….. 
za ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. 

Ing. Jindřich Poláček 

předseda představenstva 

 …………………………………………………….. 
za MĚSTO ČÁSLAV 

JUDr. Vlastislav Málek 

starosta 
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Příloha č. 1 ke smlouvě 

o veřejných službách v přepravě cestujících      
 

 

Město Čáslav ODO 

        

Dopravce: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Chrudim   

        

IČO: 25945408 

CDV: 39,50 

Období: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 

        

Propočet prokazatelné ztráty na rok 2021  

        

Linka Spoj Provoz Km/den 

Km 

celkem Tržba/km Tržba celkem Ztráta 

240043 2 252 1 252 2,52 Kč 635,04 Kč 9 318,96 Kč 

240044 9 246 5 1 230 0,78 Kč 959,40 Kč 47 625,60 Kč 

240050 7 252 7 1 764 5,26 Kč 9 278,64 Kč 60 399,36 Kč 

240051 3 251 4 1 004 1,75 Kč 1 757,00 Kč 37 901,00 Kč 

  9 246 4 984 1,14 Kč 1 121,76 Kč 37 746,24 Kč 

240055 2 252 4 1 008 1,11 Kč 1 118,88 Kč 38 697,12 Kč 

  19 246 3 738 0,78 Kč 575,64 Kč 28 575,36 Kč 

    6 980   260 263,64 Kč 

        

Linka 600210 na území  Středočeského kraje je pod číslem 240073 (je v závazku veřejné služby). 
 

 

 

 

 

V Chrudimi dne ………………….…………  V Čáslavi dne ................................... 

 

 

 

 

 

 

  

…………………………………………………….. 
za ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. 

Ing. Jindřich Poláček 

předseda představenstva 

 …………………………………………………….. 
za MĚSTO ČÁSLAV 

JUDr. Vlastislav Málek 

starosta 
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S M L O U V A č. 651/003/2021 
    

o veřejných službách v přepravě cestujících Města Čáslav městskou autobusovou dopravou 
k zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., 

o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. 

  

 

 

Smlouva je uzavřená mezi: 
 

objednavatelem :  

 Město ČÁSLAV 

 se sídlem Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 

 zastoupené starostou: JUDr. Vlastislav Málek 

 IČO: 236021 

 DIČ: CZ00236021 

 Datová schránka: ffnbe7e 

 Číslo účtu: 19-125161, kód banky: 0100 

 

 

a 

 

 

dopravcem:  

 ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. 

 se sídlem Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim 

 zastoupená předsedou představenstva: Ing. Jindřich Poláček 

 IČO: 25945408      

 DIČ: CZ699001947   

 Datová schránka: x4kgvqt                                           

 KB Chrudim č. ú. 19-5248640207/0100 

 Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, 

       oddíl B vložka 2136 

 

 

 

Čl. I. 
Obecná ustanovení 

 

Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí v obchodních vztazích pro obě strany příslušná ustanovení 
obchodního zákoníku a občanského zákoníku v platném znění. 
 

Čl. II. 
Účel smlouvy 

 

Účelem smlouvy je provozování veřejné linkové osobní dopravy a bližší úprava práv a povinností 
vyplývající z tohoto vztahu. Tímto vztahem se rozumí závazky provozní, přepravní a tarifní v linkové 

osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti na základě platných licencí a schválených jízdních řádů 
linek.     



2/4 

Čl. III. 
Předmět smlouvy 

 

Dopravce prohlašuje, že jsou mu známy všechny povinnosti související s provozováním veřejné linkové 
osobní dopravy v zákonu č. 304/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,  
ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících  
a o změně dalších zákonů dále v prováděcích vyhláškách a v silničním přepravním řádu. Dále dopravce 

prohlašuje, že ceník jízdného byl stanoven v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, a výměrem MF ČR, kterým se stanoví seznam zboží s regulovanými cenami vždy pro 
daný rok. 

   

Čl. IV. 

Kompenzace 

 

1. Objednavatel se zavazuje poskytnout dopravci kompenzaci prokazatelné ztráty vzniklé provozováním 

uvedených linek za cenu dopravního výkonu 41,00 Kč/km.  
 

2. Prokazatelná ztráta se vypočte jako rozdíl dohodnuté ceny dopravního výkonu 41,00 Kč/km  
a dosažené tržby na jednotlivých spojích.  

2.1. Vzhledem k rozsahu dopravní obslužnosti v dané obci (městě) se příspěvek na úhradu 
prokazatelné ztráty smluvně stanovuje maximálně do výše 413 636,-Kč (čtyři sta třináct tisíc šest set 
třicet šest korun českých) za rok 2021. 

 

2.2. Zálohy smluvní částky na úhradu prokazatelné ztráty budou dopravci poskytnuty ve čtyřech 
splátkách, a to: 

do 1. 3. 2021  - 103 409,- Kč;  do   1. 5. 2021 - 103 409,- Kč;  
do 1. 9. 2021  - 103 409,- Kč;  do 1. 11. 2021 - 103 409,- Kč.  

Platba bude poukazována po celou dobu platnosti smlouvy pod variabilním symbolem 21651003. 

 

3. Dopravce se zavazuje předkládat do 25. dne následujícího měsíce po ukončení každého čtvrtletí: 
Výkaz o tržbách a výkonech z přepravní činnosti, tj. údaje o skutečně ujetých kilometrech na jednotlivých 
spojích včetně skutečně dosažených tržeb dle jednotlivých linek a spojů za dané období. 
 

4. Dopravce se zavazuje umožnit objednavateli kontrolu a prověření skutečností, které jsou v přímé 
souvislosti s předmětem této smlouvy nebo z ní přímo vyplývají včetně předkládaných dokladů a 
informací. 

 

5. Pokud dojde ke změnám jízdních řádů, které by se dotkly provozování spojů, je třeba řešit nové 
skutečnosti dodatkem ke smlouvě.  
 

6.  Dopravce je oprávněn požádat kdykoliv v průběhu platnosti této smlouvy o mimořádné navýšení 
celkového objemu finančních prostředků na krytí ztráty v těchto případech:  
- navýšení sazby ceny dopravního výkonu v případě nárůstu cen PHM, změn legislativních  
a daňových předpisů, event. dalších vlivů majících rozhodný vliv na náklady související s provozem, pokud 

se tyto ukazatele v průběhu roku výrazně odliší od předpokládaných nákladů 

- navýšení rozsahu odjetých kilometrů z titulu překážek a změn, které vzniknou bez vlivu dopravce 
(uzavírky, objížďky, změny tras apod.). Takto sjednané změny ke smlouvě budou uzavřeny formou 
písemného dodatku. 
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Čl. V. 
Platnost smlouvy 

 

Smlouva je uzavřena na dobu určitou s účinností od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. 

 

 

Čl. VI. 
Výpověď smlouvy 

 

Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět k termínu změn jízdních řádů stanovené MD ČR pouze 
písemnou formou, a to ve lhůtě min. 60 dnů před stanoveným termínem výpovědi nebo dohodou.  

 

 

ČL. VII. 
Závěrečná ustanovení 

 

Povinnost uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb. o registru smluv má 
objednavatel veřejné služby. 
 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 

 

Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 – seznam linek a spojů  

 

 

 

 

 

V Chrudimi dne ………………….…………  V Čáslavi dne …………………................ 
 

 

 

 

 

 

  

…………………………………………………….. 
za ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. 

Ing. Jindřich Poláček 

předseda představenstva 

 …………………………………………………….. 
za MĚSTO ČÁSLAV 

JUDr. Vlastislav Málek 

starosta 

          



4/4 

Příloha č. 1 ke smlouvě 

o veřejných službách v přepravě cestujících      
 

 

Město Čáslav MHD 

        

Dopravce: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Chrudim   

        

IČO: 25945408 

CDV: 41,00 

Období: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 

        

Propočet prokazatelné ztráty na rok 2021  

        

Linka Spoj Provoz Km/den 

Km 

celkem Tržba/km Tržba celkem Ztráta 

245031 1 59 6 354 0,05 Kč 17,49 Kč 14 496,51 Kč 

  3 246 5 1 230 2,19 Kč 2 688,05 Kč 47 741,95 Kč 

  5 246 7 1 722 0,55 Kč 954,83 Kč 69 647,17 Kč 

  7 50 6 300 0,20 Kč 59,46 Kč 12 240,54 Kč 

  9 50 6 300 0,54 Kč 163,18 Kč 12 136,82 Kč 

  11 246 6 1 476 0,19 Kč 275,36 Kč 60 240,64 Kč 

  13 59 6 354 0,08 Kč 27,62 Kč 14 486,38 Kč 

245032 1 59 7 413 0,10 Kč 39,35 Kč 16 893,65 Kč 

  3 246 7 1 722 0,47 Kč 812,26 Kč 69 789,74 Kč 

  5 246 7 1 722 0,61 Kč 1 052,41 Kč 69 549,59 Kč 

  9 50 5 250 0,23 Kč 58,15 Kč 10 191,85 Kč 

  11 50 5 250 0,05 Kč 11,66 Kč 10 238,34 Kč 

  13 59 7 413 0,12 Kč 49,32 Kč 16 883,68 Kč 

    10 506   424 536,87 Kč 

 

 

 

 

 

V Chrudimi dne ………………….…………  V Čáslavi dne ................................... 

 

 

 

 

 

 

  

…………………………………………………….. 
za ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. 

Ing. Jindřich Poláček 

předseda představenstva 

 …………………………………………………….. 
za MĚSTO ČÁSLAV 

JUDr. Vlastislav Málek 

starosta 

 


