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Eìl\*id‹2r1č[1íčiSlo: ł{.l~Ĺ().ˇš 123/20 lo/23 

Iınaflrflk č. 23 
ka Smlouvě av.č.: 345/2009 

0 závčızkıı vcřajııé Slııžby ve veřejné vııitrnslálııi ı`egi‹)ıı:ìIní fllnìıˇcııí Osobni dopravě k zajisteııí 
ızìklžıciııí dopı'.-„ıvııi ()l)Slıı§:ıı0Sti ıìzimıııilıo eıłıvodıı Kaı'lOvaı`Skélıo kraje ze dne 08. 10. 2009, vo 

!{:ıı`l‹ıva rský kraj 
se Sidhżmı 
zastoupený: 
[Čoz 
DIČ: 
Clonıčovaoí adrťżfšêız 
olektıˇoııickšı aclıˇosaż 

tolofon: 
bankovní Sp()jc-mí: 
Číslo ùčtııì 
tžvìdťznčııi ćíslo SmloLıv_y 

(clále jen „Karłflı-=ťır.\`ký krąj“) 
rm .\“ir'cIH‹?_j€ł€n"rr‹,*Í

a 

Čľıťskć dı`:'ılıy., a.S. 

znění dudatkfı Č. I - Č. 22 
ı.f::€n›'rˇ`wıLı„" rrrćťzi trřı“nı'ı.'ť.› .Srrr!Irvm'rru` .s'tram“ımı' 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary -- .lŤ)voı`y 
Martin HLırajčil<, náměstek hojtınaııky 
70801 168 
CZÝŰŽŠQI 163 
Zavodııí 353/88, Karłovy Vary Dvory, PSČ 360 06 

Koıııoı`ăı1i baııka, as., pobočka Kaıůovy Vary 

345/2009 

I2‹?egi.s`[r'ace ve 1-wřťzjjflćrrı r`‹ç,f`.S`!rˇ'.ř/c“ťı.' .1'L<íı?.S':'.S'/cf“.s'ťJmı' V 17'r'ı.“r:‹;*, ıućaťcfií B, vlťıžkcı ‹“›“()39 

So sídlem: 
zastoupený: 

[Čfoz 
DI(.T: 

Cloı'uč‹')var.:í adresa: 

elcktı`oııicl<à. adresa: 
teleťoıız 

bankovní Spojení: 
číslo ıfıčtıı: 
variabilní Symbol: 
evidenční číslo Srnìouvyì 

(Cläıłe jen „(i‹›|mıvco'“) 
na Straně druhé 

“Náı;›r-zzza I... Svøhøúy ızzz, Praha 1, PSCŤ: ııo IS 
Ing.. Miroslav Kupec, předaeda přeclataverıatvžı 
lng, Mìchal Štěparı, člen přťırdstavonstva 
7099422(`Íı 
CZ70994226 
Čľaakć c1I`č'Ił“1y, 21.5.., Regì()rıč'ılI1i obchodni centrum Kaı`Io\/y Vary, 
Zžıpadııí  Vary, 'PSČ 360 01 

Komerční banka, a.s. Pı“aha„ Václavské nam. 42 
 

5323 I/2009 

(Společně jako _„smIuvm' .s'trmıy“)
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Preambtıle 

Dnem ('Jl.OlJ.17.0l8 nabyl účinnosti Výtnër MF Č. 02/2018, kterýın tněrıí seznam abořıi s ı`egLılovanynıi cenami vydaný výnıěrcın MF Č. Ol/12018. l\/linisterstvern dopravy jsou od uvedeného data dopravcům kompenzovany Ztraty vzniklo při poskytnutí slevy ve výši 75 'łén Y. plneho jízdného, na ktere mají narok cestující ve věku od (in do I8 let. :`vŤ`.č'ıci a studenti ve veku od 18 do 26 let a cestující starší 65 let„ a to v plne výši poskytnuto slevy. Spektrum techto slev se časti překrývá slevami, u kterych výši atraty ze slevy poskytnuto podle Vymeru i\/lĹlˇ*` Č. Oil/20l8 dopravce aapočetl do odhadu sve Ztıuäty pro obdobi roku 2018. V souladu S metodíckým pokynem l\/linistcrstva dopravy je potřebné odhad ztráty ve smlouvě o Zavazku veřejne sltıžby upravit tak, aby tıetloclıaırelo k.e dvojité úhradě kompenzace Z poskytnutých slev. Smluvní strany se proto dohodly na ı.ı`z`.ˇ.avřeni tohoto dodatku snılouvy ev.č.; 345/2()09, kterýnı se na jedne straně navyšuji výnosy dopravce a současně s tím na strane druhé snižuje celková výše úhrady ztrt'ıt_v sjednaná pro období roku 2018. Dodatek smlouvy zaroven z€olıledI`íuje zmeny rozsahu dopravního výkonu provedone v prübıˇżlıtı roku 2018. 

ČI. 1 
Smluvní strany se dohodly na tom, že smlouva o ıćavazku veře_ine Služby ve veřejné vnitrostátní regionální dı`t'ı5.*.tıí osobní dopravě k ačıjištěrıí Základní dopravní obslužnosti 'územního obvodu Karlovarského kraje, uzavřena dne 08.10.2009, pod evč.: 345f2IÍ)()9, ve znění dodatkü Č. I Č. 2.2 (dale jen ,,.s“rnt'r›itt-'€r") se tímto dodatkem Č. 23 (dalejon ..€1r›t“ía!ek cˇz 23 “) meni a doplňuje takto; 
I.. V ČI. lll. Určení drah, úsekıì drah, vlaků si spojů v závazku se stávající text odst. 1 j;_u_Š_í____a 

_ı1_ax_l1_t;_a__ı;f_._tı_ig; novým textem ve zneni: 
1. 'Pro období od 0I.0| .Z018 do 3 l.Il2.20'l8 objednává Karlovarský kraj předpokládaný rozsalı výkonů zakladni dopravní obslužnosti dopravcem v roıilsahtı 2147 200,8 vlknı. Zžtvčtztıý ı`o:€sčtlt objetitıarıelto výkonu zaklaclttí dopravní obshııřflnosti dopravcem pro Karlovat'ský kraj v aavaaku veřejné služrby pro příslušné období (dojdefllí k jeho :-:mene oproti obdobi prvnímu, resp. předohorvzimu), bude dohodnut smluvními stranami dodatkem k teto smlouvě v souladu s ustanoveními následujícího odstavce tohoto článku smlouvy. 

2. V ČI. IV. Způsob úhrady prokaıtatelııé ztráty se stávající text odst. l __r__p_Š_i____ą_p__n_Š1_11_1_;;p;jjjç novým textem ve arıěrtí: 
1. Prokaıflatelnou Ztı`t'1tı.ı za rok 2018 uhradí Karlovarský kraj dopravci nasledovne: 
a) átrtıżtpzzıčttt Karlovaı`skelıo kraje ve výší 169 300 3'7ł„- Kč, přičemšť I 909 5l5,~ Kč ateto částky činí ;ť.trata vznikla v souvislosti s plněním tarifnílıo zavaxflktı. 
b) p1`osti"edkıÍı statniho t`o:tpı;ıtˇ:tI.t podle Usneseni vlady Č. l l§l2/2009 ve výši 76 770 233.“ Kč, pokud tr-íarlovarský kraj objedná dopravní vykon pro eajíštčrıí dopravní tıbslttžıtostí Karlovarského kraje nejmerıč: v ro:.'.sahu vymextenoın v čí. Ill. odst. I smlouvy a v přílmre Č. 'l 

smlouvy. 

c) Finanční prostředky rozpočtu Karlovarského kraje určene na L'ıhradu prokazatelne Ztráty jsou v roce 2018 navýšcny způsobem odpo`víclajícínıı.ı přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vpřetlclıžızejioinı kalendářním roce, tj. ve výši 2,5 % pro rok 2017. V dalších nasledujíeíclı letech účinností snılouvy budou navýšeny stejným rpůsobem. 
d) V případě, budou účelové linančrıi prostředky statniho ro.apočtı.ı podle Usnesení vlady čıj.: `ll32/2009 dne Ill. srpna 2009 jakkoliv navyšeny, zavaaují se smluvní strany 
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lxˇ Lımvìüarıi přisšlLıšrı‹-_':ho clodat.l<ı_ı tak, aby So toto ımvýšeııí promltlo oılp‹ovídêı_jícirr1 Zpüèšoberıı 

clo ıfılırčıdy pı`ol<aı:v:at‹:lné :=ˇ.tı'áty za při$lı_ıšný ı`ol‹_ 

3. Přilolıa Ll/17 SmloLıv_y uprżwujloi _,,Pf`olılod vlčıků a spojů - ı`o7.Sčıh <_›bjE:L'ltıarıćlıo dopfizıvního 

výlšonu“ se _ı;L_ı_;Ťš__i_____§71,__,__ı1_ąJJ_!f_ąıë_ı,_ı_i5:; 
„ľřílołıflını č. 'l/18“ v upı`avuji‹;i ı“o.€salı objťżdııžınélıo doprćıvrıiho 

výkonu pro období od Ol 01.2018 do 3 l _ 
l'3._2(_)`l 8, l~:teı`ájı: pi"ilolˇıoı_ı č. l dodčıtku Č. 23 Smlouvy. 

4. Příloha 2/20 Smlouvy ,,_Př‹:clp‹)klàclaIıá výše pI`okčLz.atel[ıé ztıˇäty“ 

„Přilolıoıı č. 2/21“ nově upı'a\/ující „Pì"oclpokléıclžıı“ıoıı výši prokaıcčıtolııć :štı“č'ıty“_, lctoıˇájc přílohou 

‹ˇ.:, 2 Cloclatlúu č. 23 Smlouvy. 

ČI. H 
l. SmlL_ıvnl Strćmy Výhìlovnč-': prolılčıšlııji, Žo Sl cloclćıtolflı č. 23 přočotly 21 Sjeho obsahem Soulılasl, :ře 

byl S-žčpsàn na zëıklčłclě jGjic`.lı prčıvé, vážııć 21 Svobodné vůle, nikoliv V tiëšnì ani za jinak rıápaclnč: 
ııevýhodnýcłı poclmínek_ což Stvrzııji podpisy Svýcslı opıávnčııýııłı záıstııpců. 

2. [Dodatek Č. 23 je Ssepsěın V šesti vyhotovenlclı, znlclıšř. každé má platnost origin:-Íılhı, přičoınř. 

‹1Ioprčı.v‹;:e: obdrží čtyři vyhotow.-:ni 21. Kaı`lovaıˇSký lšraj clvc vylıotovem 

Il. Smluvní Strčııˇıy dohodly, že plnění, kt€:ı'ä1jSou přeclmčtom cloılčıtkıı Č. 23, si bucloıı vzëıjcııııııě 

Zčıpočitëıvat Ode dne Ol_0l_.20l8 a Splııčııi poclrnincšlx' posıımvat podle :mıěı`ı Lıveclcııýcllı V ČÍl_ I 

clodčıtlšu Č. 23 Smlouvy, 

4. _[ĹŤ)odz1tel< č. 23 rıčıbývá plčıtrıożštì fı účinnosti podpisem oprčlvnëných Zč'ıSštLıpcÉ'ı Smlı_ıvni‹;h stran. 

5, (')Stžıtnl Lıjednáııi Smlouvy ve znění cloıúilatkil Č. ll 22, So nemění. 

6. Ĺìoclatel-c Č. 23 
Lısncserıim Č. RK 
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Ofjoılnžııı av? Sclıvžılcıı Raczlmı Kčırlovčıı`Sk€':l1o lšraje dne 
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I, Příloha Č. I/ IB - l'°řol1l‹:d vlaků 21 spojů ~ ı`oZSčıh cıbjeďlrıčırıého tlopravnllıo výl‹onLı 

2. 'l*ìÉ,ll‹;›lıa Č. 2/Zl Předpoklčlclčırıžı výše prokazflčìteltıć ztı`č'ıty 
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Karlovy Vary dm-_ ._ . 

(_Ť'‹z›_fl-/n-á niz-flžfzy, n..-v. [ch-zø5Ť\nzž__x›‹_n›ı‹_n_'› ı‹v-xy“
\ 

lng,_ _ Ăìrosliw Kııpec . 
l\fl:z1ı'tin Flıırčıjčílva 

přecłsed
” Iıárııčzstok lıejtnıanky 
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Ing, Michal fřthçıžııı Ka :z;präwrıťı&.`»l: 
člen pì'“eclSta çnstvčı 
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