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PŘÍLOHA Č. 7 
VZOR SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V SYSTÉMU JEDNOTNÉHO TARIFU (SJT) 

 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V SJT 
 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“) 

 

(dále jen „tato Smlouva“) 

 

Smluvní strany: 

 

CENDIS, s.p., 

se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 15 Praha 1, 

IČO: 00311391, 

DIČ: CZ00311391, 

bankovní spojení pro účely plnění ze smlouvy [bude doplněno], 

zastoupená [bude doplněno], 

na straně jedné 

(dále jen „Správce SJT“) 

 
 

a 
 
 

[bude doplněno], 

se sídlem [bude doplněno], 

IČO: [bude doplněno], 

DIČ: [bude doplněno], 

zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], 

bankovní spojení pro účely plnění ze smlouvy [bude doplněno], 

zastoupen [bude doplněno jméno a funkce], 

na straně druhé 

(dále jen „Přistupující dopravce“) 

 
 

 
Správce SJT a Přistupující dopravce jsou označováni společně dále jen jako „Smluvní strany“  

a samostatně též jako „Smluvní strana“. 
 

 
PREAMBULE 

Správce SJT uzavřel dne 14.9.2018 s Vlastníkem SJT Smlouvu o zajištění návrhu, vývoje a provozu Systému jednotného tarifu, 
přičemž Správce SJT je na základě zmíněné smlouvy povinen provozovat Informační systém SJT tak, aby umožňoval Uživatelům 
SJT nákup, prodej, validaci a přiřazení Přepravních dokladů SJT, jejich vyúčtování a vypořádání. 

Přistupující dopravce uzavřel dne [bude doplněno] Smlouvu o přistoupení k Systému jednotného tarifu (dále "Smlouva o 
přistoupení"), jejíž smluvní stranou je Vlastník SJT Česká republika – Ministerstvo dopravy, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 110 15 Praha 1, IČO: 66003008, DIČ: CZ66003008 (dále jen „Vlastník SJT“). V čl. 6 Smlouvy o přistoupení 
Vlastník SJT sděluje Přistupujícímu dopravci, že Správce SJT je oprávněn zmocňuje k zastupování Vlastníka SJT ve vybraných 
věcech souvisejících se Smlouvou o přistoupení. Pojmy použité v této Smlouvě jsou totožné s pojmy, jejichž výklad je uveden 
ve Smlouvě o přistoupení. 
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ČLÁNEK 1  
PŘEDMĚT, ÚČEL A OBSAH SMLOUVY 

1. Správce SJT a Přistupující dopravce touto Smlouvou upravují své vzájemné vztahy při prodeji, výdeji, vracení, kontrole 
a validaci Přepravních dokladů SJT, které umožňují jeho držiteli využít své právo na přepravu v SJT a uplatňovat svá 
práva z Přepravní smlouvy SJT. 

2. Prodej Přepravního dokladu SJT zajišťuje Přistupující dopravce jménem a na účet Správce SJT. 

3. Přistupující dopravce bere na vědomí, že Správci SJT jako příjemci úplaty vybírané jeho jménem Přistupujícím 
dopravcem za prodej Přepravního dokladu SJT vzniká v souladu s § 20a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. 

4. Vybrané prostředky za prodej Přepravních dokladů SJT jsou zdanitelným příjmem Správce SJT a vybrané prostředky 
použije Správce SJT na úhradu Podílu na jízdném Přistupujícího dopravce a ostatních Zúčastněných dopravců podle 
pravidel stanovených ve Smlouvě o přistoupení. 

5. Koupí Přepravního dokladu SJT uzavírá kupující se Správcem SJT smlouvu o zajištění přepravy, na základě které má 
v rozsahu prostorové a časové platnosti Přepravního dokladu SJT zajištěno právo na přepravu po Dopravní síti SJT 
prostřednictvím dopravních služeb Přistupujícího dopravce a ostatních Zúčastněných dopravců. 

6. Nástupem do dopravní služby byla splněna smlouva o zajištění přepravy mezi kupujícím a Správcem SJT a zároveň byla 
uzavřena Přepravní smlouva SJT mezi kupujícím a Prvním dopravcem. Prvním dopravcem může být Přistupující dopravce 
nebo kterýkoli Zúčastněný dopravce. 

7. Prokázal-li se Cestující platným Přepravním dokladem SJT v dopravní službě Přistupujícího dopravce a byla-li již 
Přepravní smlouva SJT uzavřena, Přistupující dopravce k této uzavřené Přepravní smlouvě SJT přistupuje a podílí se na 
jejím plnění. 

 

ČLÁNEK 2  
POVINNOSTI A ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

1. Přistupující dopravce se zavazuje označit svá obchodní místa symbolem prodejního místa Přepravních dokladů SJT podle 
pokynů a závazného vzoru, poskytnutých Správcem SJT.  

2. Přistupující dopravce se zavazuje ve svých Výdejnách jízdních dokladů a v dopravních službách zapojených do SJT 
ve vztahu k Přepravním dokladům SJT plnit povinnosti stanovené ve Smlouvě o přistoupení, zejména v její Příloze č. 1. 

3. Přistupující dopravce se dále zavazuje na základě platného Přepravního dokladu SJT poskytnout Cestujícímu přepravní 
službu v souladu se zvláštními pravidly pro smluvní přepravní podmínky SJT. 

4. Přistupující dopravce se zavazuje validovat Přepravní doklady SJT způsobem popsaným stanoveným v čl. 2 Přílohy č. 4 
Smlouvy o přistoupení. 

5. Správce SJT se zavazuje přiřadit Podíl na jízdném dopravní službě Přistupujícího dopravce v souladu s Přílohou č. 4 
Smlouvy o přistoupení, řádně a včas provést jeho přidělení na Provozní soubory dopravních služeb a provést řádné 
Vyúčtování a Vypořádání v souladu s Přílohou č. 5 Smlouvy o přistoupení. 

 

ČLÁNEK 3  
PODÍL NA JÍZDNÉM 

1. Podíl na jízdném Přistupujícího dopravce je roven 100 % Prodejní sazby podle článku 3 Přílohy č. 5 Smlouvy o přistoupení 
a poměrné části Částky za uskutečněnou přepravu přiřazené Přistupujícímu dopravci Správcem SJT. 

2. Metodika přiřazení poměrné kilometrické části Částky za uskutečněnou přepravu z Přepravního dokladu SJT na dopravní 
služby Přistupujícího dopravce je stanovena v Příloze č. 4 Smlouvy o přistoupení. 

 

ČLÁNEK 4  
FAKTURACE A ÚHRADA 

1. Přistupující dopravce v souladu s ustanoveními Přílohy č. 5 Smlouvy o přistoupení vystaví do pěti (5) kalendářních dnů 
od provedeného Vyúčtování Správci SJT fakturu, popř. faktury za Prodejní sazbu a Částku za uskutečněnou přepravu s 
náležitostmi uvedenými v čl. 6 odstavec 16 a 17 Přílohy č. 5 Smlouvy o přistoupení. 

2. Fakturované částky jsou zdanitelnými příjmy Přistupujícího dopravce za poskytování přepravních a souvisejících služeb 
v pravidelné hromadné osobní dopravě, přičemž  

a) na službu prodeje Přepravního dokladu SJT (Prodejní sazba) se uplatňuje základní sazba DPH a 
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b) na službu provedení přepravy (Částka za uskutečněnou přepravu) se uplatňuje druhá snížená sazba DPH. 

3. Fakturovanými částkami vznikají Přistupujícímu dopravci pohledávky za Správcem SJT. 

4. Fakturované částky jsou nákladem Správce SJT na zajištění služby v souladu se smlouvou o zajištění přepravy, kterou 
Správce SJT uzavřel na základě pořízení Přepravního dokladu SJT s kupujícím. 

5. Smluvní strany se zavazují provést úhrady vzniklých pohledávek v souladu se Smlouvou o přistoupení, zejména Přílohou 
č. 5. 

 

ČLÁNEK 5  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami. Vyžadují-li to 
však právní předpisy, odchylně od předchozí věty nabývá tato Smlouva účinnosti zveřejněním v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Vlastník Správce SJT se zavazuje v takovém případě zajistit 
uveřejnění této Smlouvy v registru smluv v termínu třiceti dnů od jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

2. Tato Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, postupně číslovanými 
dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí Smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace, souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli 
dalších podmínek.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 

5. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do skončení platnosti a účinnosti Smlouvy o přistoupení. 

6. Obě Smluvní strany jsou oprávněny ukončit tuto Smlouvu výpovědí, a to v případě závažného porušení této Smlouvy 
nebo obecně závazných právních předpisů druhou Smluvní stranou. 

7. Za závažné porušení této Smlouvy se považuje jakékoli závažné porušení Smlouvy o přistoupení vyjmenované v čl. 15 
Smlouvy o přistoupení. 

8. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být doručena druhé Smluvní straně. V případě nemožnosti doručení výpovědi 
druhé Smluvní straně na adresu, uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na adresu, kterou si Smluvní strany předem 
písemně sdělí, se za den doručení považuje desátý (10.) kalendářní den ode dne odeslání výpovědi. 

9. Výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a počíná běžet prvním (1.) dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé Smluvní straně. 

10. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran. 

11. Vzájemná práva a povinnosti ze skončené Smlouvy si Smluvní strany vypořádají do šesti (6) měsíců od ukončení Smlouvy 
v souladu příslušnými ustanoveními Přílohy č. 5 Smlouvy o přistoupení. 

 

V Praze dne __________________  

 

V Praze dne __________________ 

 

 

……………………………………………………… 

Za Správce SJT 

[bude doplněno] 

 

 

……………………………………………………… 

Za Přistupujícího dopravce 

[bude doplněno] 

 


