
GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o. 1 / 2

12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 19.06.2018

Pořadí jednání č. 51
Neuhrazené smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce ČSAD Česká Lípa, a.s., 
dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na 
dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro 
oblast Západ č. OLP/1696/2017 - plnění Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol 
prováděných společností KORID LK za období červen – prosinec 2017

Rada kraje po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

1. informaci o neuhrazených smluvních pokutách za porušení povinnosti Dopravce ČSAD 
Česká Lípa a.s., IČ 25497987, se sídlem Lumiérů 181/41, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 dle 
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na 
dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro 
oblast Západ č. OLP/1696/2017 - plnění Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol 
prováděných společností KORID LK za období červen – září 2017,

2. vyjádření Dopravce k protokolům o zjištění porušení povinností dopravce, ve kterém 
upozorňuje, že sankce na základě zjištění dle bodu 2.2. Protokolu by měly být chápány 
ve smyslu čl. 12.5.  Smlouvy jako upozornění na porušení povinností ze Smlouvy s tím, 
že k uplatňování sankcí by došlo nejdříve k termínu organizačních opatření ke kontrole 
kvality (tato opatření byla na základě dohody mezi Dopravcem a společností KORID LK 
realizována koncem září 2017),

r o z h o d u j e

1. o započtení smluvní pokuty ve výši 22 300 Kč, která je splatná ode dne 9. února 2018 a 
která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti 
Dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu 
dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Západ č. OLP/1696/2017 -  plnění 
Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. 
s r.o. za období od 1. června 2017 do 30. června 2017, č.j. KULK 2868/2018 OD ze dne 
11. ledna 2018, proti faktuře Dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. vystavené dle čl. 7.11. 
Smlouvy č. OLP/1696/2017,

2. započtení smluvní pokuty ve výši 69 700 Kč, která je splatná ode dne 12. února 2018 a 
která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti 
Dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu 
dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Západ č. OLP/1696/2017 -  plnění 
Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. 
s r.o. za období od 1. července 2017 do 31. července 2017, č.j. KULK 4453/2018 OD ze 
dne 17. ledna 2018 proti faktuře Dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. vystavené dle čl. 7.11. 
Smlouvy č. OLP/1696/2017,

3. započtení smluvní pokuty ve výši 87 700 Kč, která je splatná ode dne 23. února 2018  a 
která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti 
Dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu 
dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Západ č. OLP/1696/2017  -  plnění 
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Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. 
s r.o. za období od 1. srpna 2017 do 31. srpna 2017 č.j. KULK 5667/2018 OD ze dne 19. 
ledna 2018 proti faktuře Dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. vystavené dle čl. 7.11. 
Smlouvy č. OLP/1696/2017,

4. započtení smluvní pokuty ve výši 145 300 Kč, která je splatná ode dne 23. února 2018 a 
která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti 
Dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu 
dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Západ č. OLP/1696/2017 -  plnění 
Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. 
s r.o. za období od 1. září 2017 do 30. září 2017 č.j. KULK 6859/2018 OD ze dne 24. 
ledna 2018 proti faktuře Dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. vystavené dle čl. 7.11. 
Smlouvy č. OLP/1696/2017

a  u k l á d á

Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, 
zajistit zaslání oznámení o započtení smluvních pokut dopravci vůči jeho pohledávkám za 
krajem, ve kterém bude uvedena konkrétní faktura, proti které budou započteny smluvní 
pokuty.

Termín: 30. 07. 2018


