
 

 
 
 
 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI PROVOZU 
AUTOBUSOVÉHO  NÁDRAŽÍ 

 

 
Níže uvedeného dne, měslce a roku, uzavřeli vlastnlho prohlášení k právním jednáním plně způsobilí 
účastnici: 

 
 

1. obec Město Voďnany, IC: 00 25 19 84 

se sldlem: 38901 Vodňany - Vodňany I, nám . Svobody 18 
zastoupená Milanem Němečkem, starostou města 

 
jako POSKYTOVATEL  na straně jedné (dále jen „Poskytovateť) 

 
 

a 

2. společnost 
ČSAD STTRANS a.s., IC: 25 19 86  88 
se sídlem: PSC 386 13, U Nádražl 984, Strakonice 
zapsaná v OR KS české Budějovice, odd. B, vl.1018 
zastoupená Ing. Vladimirem Warischem MBA, reditelem a členem pfedstavenstva 
Bankovnl spojení: CSOB a.s. pobočka Ceské Budějovice 
Císlo účtu. 212700703/0300 

 
jako DOPRAVCE na straně druhé (dále jen dopravce) 

 

tuto 
s m I o u v u    o   p o s k v to   v á n í   s I u ž e b: 

 
1. 

Poskytovatel prohlašuje, že je výlučným vlastn lkem mimo jiné i následujlcích nemovitých věcí: 
- pozemku, parcely katastru nemovitostí  č. St. 2562,  o výměfe 231 m2,  zastavěná plocha a nádvofí,   
v katastrálnfm územf 784281 Vodňany, jehož součást{ je stavba, budova č.p. 898, v části obce 
Vodňany li, stavba občanské vybavenosti, a 

- pozemku, parcely katastru nemovitosti č. 173517, o výměte 1917 m2, ostatnf plocha, v katastrálnfm 
území 784281 Vodňany, 

 
které společně tvofl provozní areál autobusového nádražl v obci Vodl"lany. 

 
Součást/ provozního areálu autobusového nádraží je krom jiného též prostor určený k příjezdovému a 
odjezdovému stání autobusů, tedy autobusová zastávka, vybavená přlslušným informačním 
zarízenlm, určeným zejména pro vyrozumění cestujících o jízdnlch fádech pfíslušných autobusových 
linek (dále jen „Autobusová zastávka"), jejíž prostorové vyčlenění zachycuje nákres tvorícl prllohu a 
nedílnou součást této smlouvy. 

 
Poskytovatel dále konstatuje, že v budově č.p. 898 se nacházl mimo jiné též denní mlstnost ridičů, 
prostor určený k odpočinku ridičů autobusů v průběhu stánl v areálu autobusového nádražl v obci 
Vodňany.  

 
2. 

Předmětem smlouvy je ujednáni  závazku  Poskytovatele  umožnit  Dopravci  za  podmlnek  nlže 
ujednaných úplatné, avšak nevýlučné užíváni Autobusové zastávky, spolu se  zajištěním  možnosti 
Dopravce  čerpat  dalšl,  nlže  ujednané  služby  spojené  s provozem  autobusového  nádraži  ve  
Vodňanech   , oproti závazku Dopravce platit Poskytovateli dále ujednanou  úplatu. 



 
 
 
 
 

3. 
Rozsah užívání Dopravce dle této smlouvy se sjednává tak, aby Dopravce byl schopen zajistit své 
prepravní služby podle jízdního řádu platného ve sjednaném období. 

 
Užíváni dle této smlouvy se sjednává jakožto nevýlučné, a kdy se touto smlouvou zjednává možnost 
Dopravce užívat Autobusovou zastávku pro linky a spoje pravidelné autobusové dopravy dle prflohy, 
která je nedílnou součástí smlouvy a bude aktualizovaná písemným dodatkem této smlouvy pfi 
změnách jízdních rádů, a to změnách týkajících se jak Dopravce, tak i tretlch osob oprávněných na 
základě smluvního ujednáni s Poskytovatelem k nevýlučnému užíváni Autobusové zastávky. 

 
4. 

Sjednává se úplata za užíváni Autobusové zastávky, zahrnující též poskytnuté souvisejíclch služeb, 
která se stanoví násobkem jednotkové ceny a počtu prlpadů užití Autobusové zastávky (počet 
príjezdových a odjezdových spojů). 

 
Jednotková cena se stanovuje za každý spoj bez rozdílu, zda se jedná o využití prljezdového nebo 
odjezdovéhostanoviště Autobusové zastávky. 

 
Za každý prljezdový a odjezdový spoj se sjednává následujlcl jednotková cena: 

 
dálková linka: Kč 75,- 
vnitrokrajová linka: Kč 60,- 

 
Výpočet měsíční částky úplaty vycházející z jízdních rádů platných ke dni uzavrenl této smlouvy 
úhrady je uveden v pflloze , pričemž úpravě (změně) sjednané měsíční úhrady částky úplaty může 
dojit v pripadě změn jizdniho rádu, a to na základě dodatku k této smlouvě. 

 
Takto ujednaná měsíční částka úplaty bude Poskytovatelem účtována měsíčně, vždy k poslednímu 
kalendárnrmu dni daného měsíce, se splatnosti nejpozději do 15. měsíce následujícího, a to na účet 
Poskytovatele stanovený v prislušném vyúčtováni. 

 
Poskytovatel  nenl  plátcem  DPH.   V prípadě,  kdy  by  se  poskytovatel  stal  plátcem  DPH,  napr.   
v důsledku níže ujednané možnosti postoupení práv a povinností z této smlouvy, je Poskytovatel 
oprávněn k takto ujednané úplatě pripočítat DPH v platné sazbě, pričemž vyúčtováni úplaty by bylo 
prováděno dar"lovým dokladem. 

 

5. 
Poskytovatel se dále zavazuje, že: 

 

1. Umožní Dopravci fádný výkon užívacích práv dle této smlouvy. 
 

2. Zajisti n  vlastní náklad obvyklou údržbu a úklid prostorů Autobusové zastávky. 
 

3. Umožní dopravci, resp. jeho pracovníkům využití denní místnosti specifikované v čl. 1, shora, a to 
v obvyklých časech autobusových spojů dle jízdního rádu. 

 
4. Zajistí výlep jlzdnlch fádů linek na príslušných odjezdových stanovištích Autobusové zastávky. 

 
 

6. 
D6pravce se dále zavazuje: 

 

1. Dodržovat pri výkonu svých práv a povinností dle této smlouvy provozní rád autobusového nádraží 
ve Vodr"lanech, jakož i zajistit, aby se M ič, zajišťující pflslušný spoj, rídil pokyny personálu 
autobusového  nádraží. 

 
2. Projednát predem a predem odsouhlasit s Poskytovatelem jakoukoli změnu provozu spoje (linky), i 
pokud se týká počtu nasazených vozidel. a to minimálně 15 dnů pred uvažovanou změnou. Ohledně 
takové změny musí být mezi účastníky uzavren dodatek této smlouvy, jinak nemůže být změna 
Dopravcem v praxi uskutečněna. 



 
 
 
 
 

3. Pred zahájenlm realizace uvažované změny je Dopravce povinen nejpozději 1O dnů před jejlm 
zamýšleným uskutečněnímpredložit Poskytovatelivývěsný jlzdní rád  linky v počtu 10 ks. 

 
7. 

Poplatky a pokuty: 
 

1. Za každý prlpad nevypnuti motoru vozidla přistaveného k o I (nástupu a výstupu cestujlclch) 
na Autobusovou zastávku, je Dopravce povinen zaplatit Poskyt'bvatéli smluvní pokutu ve výši 100,- 
Kč. 

 
2. Za každý jiný prlpad narušeni plynulosti provozu na autobusovém nádraží ve Vodr"lanech, nejen na 
Autobusové zastávce, je Dopravce povinen zaplatit Poskytovateli smluvnl pokutu ve výši od 100,- Kč 
do 500,-- Kč, a to dle mlry závažnosti takové narušeni, pričemž ujednání a úhrada smluvní pokuty 
nemá vliv na nárok Poskytovatele na náhradu škody či jiné újmy, která Poskytovateli v důsledku 
jednánl Dopravce vznikne. 

 
3. V prlpadě prodlení Dopravce s úhradou sjednané úplaty vzniká Poskytovateli nárok na zaplaceni 
smluvní pokuty ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den trvání prodlení Dopravce. 

 
8. 

Závazky vyplývajlcí z této smlouvy jsou závazné i pro právní nástupce obou stran. 
 

Dopravce  tímto  uděluje  svůj  obecný,  časově  predem  neomezený,  nepodmlněný  a  neodvolatelný 
souhlas s prlpadným postoupením práv a povinnosti z této smlouvy na subjekt  určený 
Poskytovatelem, a to na společnost Městské hospodátstvl Vodr"lany, spol. s r.o., IČ. 25183222, se 
sídlem: nám. Svobody 3, Vodr"lany I, 389 01 Vodř'lany. 

 
9. 

Smlouva se uzavlrá na  dobu neurčitou,  a to  s platnosti  ode  dne  jejlho  podpisu  oběma  smluvnlmi 
stranami a účinností od 6.3.2019 

 
Smlouvamůže být vypovězena pouze písemně, a to s výpovědn í lhutou v trvání 2 (dvou) měsíců, 
která počíná běžet prvním dnem následujícího měsice po doručení výpovědi druhé strany. 

 
 

10.. 
Právnl vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se rldl zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským 
zákoníkem, v platném znění. 

 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotoveni. 

 
Účastnlci smlouvy po jejím prečtení prohlašuji, že byla sepsána na základě jejich svobodné a vážné 
vůle, určitě a srozumitelně, že zcela souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek.. Účastníci rovněž prohlašují, že jim nejsou známy okolnosti, které by 
je činily k tomuto právnímu jednání nezpůsobilými nebo je v uzavrenl toto smlouvy jakkoliv omezovaly. 
Na důkaz toho pripojujl nlže své vlastnoručnl podpisy. 

 
 

Ve Vodr"lanech, dne 6.3.2019 Ve Strakonicích, dn 6.3.2019 
 

 

I 


