
SMLOUVA 

NA ZAJIŠTĚNÍ SMLUVNÍ DOPRAVY 

uzavřená mezi 

OP TIGER, spol. s r. o., (dále jen objednatel), 

zapsán v obchodním rejstříku C 7384 vedená u městského soudu v Praze 

Sídlo: Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice 

Zastoupená na základě plné moci Ing. Jiřím Koupilkem, finančním ředitelem 

IČO: 45312966                             

DIČ: CZ45312966 

Bankovní spojení: 4215310004/2700 

Kontaktní osoba: Mgr. Drahomíra Menclová, HR Manažer 

a 

 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s., (dále jen dopravce), 

Sídlo:                         Revoluční 26, Ústí nad Labem, 401 11, 

Doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

IČO:                           250 13 891 

DIČ:                           CZ25013891 

Zastoupená:             Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti 

Bankovní spojení:    117397443/0300 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945 

Kontaktní osoby: Petr Konáš, vedoucí střediska Operativní řízení a provoz dopravy              

                             Roman Pospíšil, náměstek výkonného ředitele pro dopravu    

 

 1 Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem smlouvy je ze strany dopravce zajištění smluvní silniční dopravy pro potřeby 

objednatele podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších změn 

a doplňků. 

1.2 Ze strany objednatele je předmětem smlouvy závazek uhradit dopravci cenu 

za provedenou dopravu. 

 



 2. Plnění smlouvy 

 2.1. Dopravce zajistí pro objednatele smluvní autobusovou dopravu dle přílohy č.1 Smlouvy      

- rozsah smluvní dopravy. Přepravováni budou zaměstnanci objednatele. 

 2.2. Objednatel uhradí cenu za výše uvedený provoz smluvní dopravy na základě faktury 

vystavené dopravcem vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Cena této smluvní dopravy je 

stanovena součinem počtu dnů v měsíci, ve kterých byla smluvní doprava provedena                  

a cenou smluvní dopravy za jeden den dle kalkulačního listu, který je přílohou č. 2. 

       2.3. Objednatel zajistí bezpečné otáčení autobusu dopravce v areálu objednatele a vhodné 

zázemí pro řidiče dopravce. V případě nesplnění těchto podmínek si dopravce vyhrazuje 

právo dopravní výkon nerealizovat. 

 

 3.  Platební podmínky 

 3.1. Dopravcem vystavená faktura za smluvní dopravu má splatnost 14 dnů od data vystavení. 

 3.2. V případě porušení povinnosti objednatele uhradit fakturu řádně a včas smluvní strany 

sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 3.3. Dopravce vyfakturuje objednateli pouze skutečně provedenou službu. 

  

 4. Změny a doplňky smlouvy 

 4.1. Veškeré změny a doplňky smlouvy je možné provádět pouze písemně po dohodě obou 

smluvních stran. 

 4.2. Pokud jedna smluvní strana vyzve druhou písemně k jednání o změně nebo doplnění 

smlouvy, je druhá smluvní strana povinna se do 20 kalendářních dnů od obdržení výzvy 

jednání zúčastnit. 

 4.3. Smluvní strany se dohodly, že údaje rozhodné pro výpočet ceny za dopravu budou 

aktualizovány nejvýše jednou ročně na základě dodatku, kterým se bude měnit příloha 

č. 2 smlouvy – kalkulační list. 

 

 5. Ochrana osobních údajů 

5.1. Povinnosti smluvních stran 

5.1.1. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 – Obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení") budou smluvní strany osobní 

údaje zpracovávat pouze pro účely a v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu 

Smlouvy. Osobní údaje budou smluvními stranami zlikvidovány, jakmile pomine 

účel, pro který byly zpracovány, tj. po ukončení smluvního vztahu nebo 

po splnění právní povinnosti. 

 



5.1.2. Smluvní strany prohlašují, že osobní údaje budou zpracovány manuálně v písemné 

formě a pomocí výpočetní techniky, a to vlastními zaměstnanci, kteří se písemně 

zavázali v souladu s Nařízením k povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních 

údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 

osobních údajů. 

 

5.1.3. Smluvní strany zajistí sdělení, která jsou uvedena v částích 13 a 14 

Nařízení. Smluvní strany zajistí veškerá sdělení podle čl. 15-22 a 34 Nařízení 

o zpracování. Tyto informace smluvní strany sdělí písemně nebo jinými prostředky 

vč. elektronických. 

 

5.1.4. Smluvní strany mají vyvinutý interní mechanismus, aby bez zbytečného odkladu 

do jednoho měsíce od obdržení žádosti subjekt údajů o informace, poskytnul 

subjektu údajů informace podle čl. 15–22. Nařízení. 

 

5.1.5. Smluvní strany se zavazují, že přijmou s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům 

na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě 

pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody subjekty údajů 

vhodná technická a organizační opatření, aby vyloučily možnost neoprávněného 

nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož 

i k jinému zneužití osobních údajů, zejména: 

 

a) poučí své zaměstnance o jejich dalších povinnostech, které jsou povinni 

dodržovat, aby nedošlo k porušení zabezpečení ochrany osobních údajů; 

 

b) budou osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech 

a místnostech; 

 

c) osobní údaje v elektronické podobě budou uchovávat na zabezpečených 

serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověření 

zaměstnanci na základě přístupových kódů či hesel; 

 

d) zajistí na žádost dálkový přenos osobních údajů buď pouze prostřednictvím 

veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu 

po veřejných sítích. 

 

5.2. Smluvní strany prohlašují, že osobní údaje nebudou nikomu předány ani zpřístupněny  

bez předešlého souhlasu. 

 

5.3. Smluvní strany mají právo požadovat informaci, jaké osobní údaje se zpracovávají, 

k jakému účelu dochází k jejich zpracování. Dále mají právo požadovat vysvětlení ohledně 

zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, právo 

na doplnění či opravu nebo výmaz osobních údajů. 

 

5.4. V případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních 

údaje mají smluvní strany právo se obrátit na dozorový úřad. 



 

5.5. Smluvní strany si odpovídají vzájemně za škody způsobené v důsledku porušení 

povinností Nařízením nebo touto Smlouvou, zejména je-li v důsledku porušení povinností 

jedna ze smluvních stran povinna hradit náhradu škody nebo nemajetkové újmy subjektu 

osobních údajů či pokutu ÚOOÚ ve výši 100 % včetně penále, správních a všech dalších 

poplatků. 

 

5.6. Smluvní strany jsou povinny druhé smluvní straně neprodleně oznámit každý 

případ porušení zabezpečení osobních údajů, který v souvislosti se zpracováním zjistí,  

a to telefonicky: DPmÚL na číslo 475 258 118 /475 258 113 a na emailovou 

adresu info@dpmul.cz , druhá smluvní strana na tel. číslo 242 481 840 

a na emailovou adresu info@optiger.cz. V oznámení musí smluvní strana uvést veškeré 

informace dle čl. 33, odst. 3 Nařízení, které mu jsou známy. 

 

5.7. Kontakt na pověřence ochrany osobních údajů DPmÚL je k dispozici 

na www.dpmul.cz/záložka GDPR. Kontakt na pověřence druhé smluvní strany:        

martina.kamanova@optiger.cz, Martina Kamanová, tel. číslo 242 481 840. 

 

Smluvní strany jsou i po zániku Smlouvy povinni dodržovat veškeré povinnosti plynoucí jim 

z Nařízení, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji. 

 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, s platností od 1. 8. 2019 

6.2. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která počíná 

běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena. 

6.3. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, jsou smluvní strany vázány platnými právními 

předpisy, zejména obchodním zákoníkem. 

6.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy 

mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. 

6.5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – rozpis jízd a příloha č. 2 – kalkulační list 

6.6. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti 

zveřejnění této smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění 

 

 

 

 

Seznam příloh: Příloha č. 1 – Rozsah smluvní dopravy 

      Příloha č. 2 – Kalkulační list 

mailto:info@dpmul.cz
http://www.dpmul.cz/z%C3%A1lo%C5%BEka
mailto:martina.kamanova@optiger.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne                                                          V Ústí nad Labem dne 

 

Za Objednatele:                                                                    Za Dopravce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________                                             ________________________________         

Ing. Jiří Koupílek             Ing. Libor Turek, Ph.D. 

Finanční ředitel výkonný ředitel společnosti 

OP Tiger, spol. s.r.o.                                                              Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

 


