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Smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní 
obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního příspěvku  

při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní 
osobní dopravou mezi Středočeským a Ústeckým krajem 

 
 

SK: číslo smlouvy   S-5917/DOP/2019 
 
  
ÚK: číslo smlouvy   19/SML3825/SoS/DS 

 
 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
 
Středočeský kraj 
zastoupený: Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou Středočeského kraje 
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČO: 70891095 
DIČ: CZ 70891095 
bankovní spojení: PPF Banka, ul. Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
Číslo účtu:  4440009090/6000 
 
(dále jen jako „Středočeský kraj“) 
 
 
 
a 
 
Ústecký kraj 
zastoupený: Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje 
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČO: 70892156 
DIČ: CZ 70892156 
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800 
 
(dále jen jako „Ústecký kraj“, nebo společně též jako „smluvní strany“) 
 
 

PREAMBULE 
 
1. Středočeský kraj a Ústecký kraj si uvědomují potřeby neustálého zkvalitňování zajištění 

veřejných služeb v přepravě cestujících a rozvoje infrastruktury všech druhů veřejné 

dopravy, na jejichž základě uzavírají tuto Smlouvu o spolupráci k zajištění mezikrajské 

dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění 

dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou mezi Středočeským krajem a 

Ústeckým krajem (dále jen „Smlouva“).  
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2. Smlouva je uzavírána se záměrem přispět k udržitelnému rozvoji ve Středočeském kraji 

a v Ústeckém kraji, s cílem dále zlepšovat a rozvíjet veřejné služby v přepravě cestujících 

a optimalizovat náklady vynakládané na tyto služby. 

3. Smluvní zakotvení spolupráce Středočeského kraje a Ústeckého kraje v oblasti veřejných 

služeb v přepravě cestujících povede k prohloubení koordinace dopravní obslužnosti 

veřejnou drážní osobní dopravou, a tím ke zkvalitnění a k zatraktivnění této služby 

pro cestující a ke zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči individuální 

automobilové dopravě. 

4. Středočeský kraj podle § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů ve spojení s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

zřídil příspěvkovou organizaci Integrovaná doprava Středočeského kraje, IČO: 05792291 

(dále jen „IDSK“), jejímž hlavním účelem je podle její zřizovací listiny zabezpečení zájmů 

a potřeb Středočeského kraje při vytváření, organizování a kontrole funkce systému 

hromadné přepravy osob ve Středočeském kraji a se souhlasem sousedních krajů v jejich 

územním obvodu, pokud je to potřeba pro zajištění dopravní obslužnosti Středočeského 

kraje. 

5. Ústecký kraj pověřil Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého 
kraje plněním funkce organizátora systému integrovaných veřejných služeb v přepravě 
cestujících v Ústeckém kraji (dále jen „Odbor DS“), který plánuje, řídí a kontroluje 
integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje zajišťovaný smluvními dopravci, jenž je 
označován jako „Doprava Ústeckého kraje“ (dále jen „DÚK“). 
 

6. Středočeský kraj a Ústecký kraj zajišťují dopravní obslužnost veřejnou drážní osobní 

dopravou, která je provozována přes hranice Středočeského a Ústeckého kraje (dále jen 

„Mezikrajské linky“) a je jimi zajišťována dopravní obslužnost jak Středočeského kraje, 

tak Ústeckého kraje, se vzájemným souhlasem krajů uděleným dle ust. § 3 odst. 2 zákona 

č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, a o změně dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.  

7. Jak Středočeský kraj, tak Ústecký kraj hradí dopravcům kompenzaci ztráty nebo úhradu 

prokazatelné ztráty při zajišťování dopravní obslužnosti v příslušné délce spojů, na jejichž 

provozu mají zájem, a to na základě smluv uzavřených s příslušnými dopravci. 

8. Středočeský kraj a Ústecký kraj mají oboustranný zájem na zachování poskytovaných 

služeb na Mezikrajských linkách. 

9. S ohledem na komfort cestujících se jeví jako nevhodné, aby byl provoz na Mezikrajských 

linkách zajišťován různými dopravci s nutností přestupu či opětovného odbavení cestujících 

a naopak je z hlediska komfortu cestujících vhodné, aby Mezikrajské vlaky byly zahrnuty 

současně do obou integrovaných dopravních systémů (dále jen „IDS“), nebrání-li tomu 

závažné důvody. 

10. Středočeský kraj i Ústecký kraj mají zájem na rozvoji svých území přilehlých k hranicím 

sousedního kraje při vědomí spádovosti obcí na území jednoho kraje do obcí na území 

druhého kraje a naopak. 
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I. 
Předmět a účel smlouvy 

 

1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem koordinace činností IDSK a Ústeckého 
kraje ve věcech přípravy a rozvoje mezikrajské dopravy, dále za účelem dohody 
o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku mezi Středočeským krajem 
a Ústeckým krajem, při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní 
dopravou. 

2. Předmětem Smlouvy je vymezení oblastí spolupráce IDSK a Ústeckého kraje při přípravě 
a rozvoji Mezikrajských linek za účelem dosažení efektivního fungování této dopravy 
zejména v souvislosti s územním provázáním veřejných služeb v přepravě cestujících 
nabízených na území Ústeckého kraje a Středočeského kraje, v souladu se zákonem č. 
194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, a o změně dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

3. K dosažení účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku a naplnění předmětu Smlouvy v odst. 
2 tohoto článku se Středočeský kraj a Ústecký kraj zavazují vzájemně zabezpečit, aby IDSK 
v rámci svého předmětu činnosti a Ústecký kraj navzájem spolupracovaly při přípravě a 
rozvoji Mezikrajských linek, přičemž spolupráce spočívá v činnostech zahrnujících smluvní, 
ekonomické, dopravně inženýrské, tarifní a technické zajištění systému, včetně dalších 
organizačních činnostech potřebných k fungování veřejných služeb v přepravě cestujících 
v osobní drážní přepravě. 

4. Smluvní strany shodně deklarují, že spolupráce mezi Ústeckým krajem a IDSK za účelem 
zajištění výše uvedených veřejných služeb bude vedena výhradně s cílem zajištění 
efektivního naplňování těchto veřejných služeb a ve veřejném zájmu. 

5. Pro dosažení účelu této smlouvy obě smluvní strany prohlašují, že akceptují krom 
stávajících smluvních vztahů (platných v době uzavření této smlouvy) výsledky výběru 
dopravců v příslušném kraji (uskutečněného v rámci nabídkového řízení či přímého zadání) 
na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě, 
které souvisejí s naplňováním účelu této smlouvy, tj. smluvních vztahů souvisejících 
s Mezikrajskými linkami pokud parametry pro výběr dopravce, jakož i kvalita jimi 
poskytovaných služeb, byly předem mezi smluvními stranami odsouhlaseny pro konkrétní 
Mezikrajské linky. Uvedené se týká zejména výše ceny dopravního výkonu a pravidel pro 
výpočet a úhradu kompenzace. 

 

 

II. 

Práva a povinnosti smluvních stran, vymezení Mezikrajských vlaků 

 

1. Středočeský kraj se zavazuje zajistit dopravní obslužnost Ústeckého kraje v rozsahu částí 
Mezikrajských linek  vymezených v objednávce Ústeckého kraje na dle Přílohy č. 6, tedy 
zejména uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní 
osobní dopravě (dále jen „Středočeská smlouva“) s dopravcem vybraným 
Středočeským krajem (dále jen „Středočeský dopravce“), a dále kontrolovat a případně 
vymáhat plnění takto uzavřené smlouvy o veřejných službách dopravcem. 
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2. Objednávkou Ústeckého kraje se počínaje obdobím pro jízdní řád 2020/2021 rozumí 
písemný pokyn (soupis/přehled spojů) Odbor DS, kterým je vymezen přehled spojů, které 
se Ústecký kraj zavazuje v souladu s touto smlouvou finančně podporovat. Konečná 
objednávka veřejné drážní osobní dopravy, včetně jejího finančního rámce, 
předjednaného v orgánech Ústeckého kraje, bude zasílána Odborem DS nejpozději 30 dnů 
před termínem stanoveným pro podání pozdních žádostí uvedeným v Prohlášení o dráze 
ze strany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jako „SŽDC“) pro 
příslušné období platnosti jízdního řádu. IDSK je povinen ve lhůtě do 14 dní od doručení 
objednávky Ústeckého kraje písemně potvrdit Odboru DS její přijetí na téže listině jako je 
text objednávky Ústeckého kraje, případně sdělit důvody pro nemožnost její akceptace 
a projednat je s Odborem DS s cílem nalezení shody. Rozsah objednávky Ústeckého kraje 
pro výkony Mezikrajských linek pro období jízdního řádu 2019/2020 je uveden v Příloze č. 
6 této Smlouvy. 

3. Ústecký kraj se zavazuje zajistit dopravní obslužnost Středočeského kraje v rozsahu částí 
Mezikrajských linek vymezených v objednávce Středočeského kraje dle Přílohy č. 7, tedy 
zejména uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní 
osobní dopravě (dále jen „Ústecká smlouva“) s dopravcem vybraným Ústeckým krajem 
(dále jen „Ústecký dopravce“), a dále kontrolovat a případně vymáhat plnění takto 
uzavřené smlouvy o veřejných službách dopravcem. 

4. Objednávkou Středočeského kraje se počínaje obdobím pro jízdní řád 2020/2021 rozumí 
písemný pokyn (soupis/přehled spojů) IDSK, kterým je vymezen přehled spojů, které se 
Středočeský kraj zavazuje v souladu s touto smlouvou finančně podporovat. Konečná 
objednávka veřejné drážní osobní dopravy, včetně jejího finančního rámce, 
předjednaného v orgánech kraje, bude zasílána IDSK nejpozději 30 dnů před termínem 
stanoveným pro podání pozdních žádostí uvedeným v Prohlášení o dráze ze strany SŽDC 
pro příslušné období platnosti jízdního řádu. Odbor DS je povinen ve lhůtě do 14 dní 
od doručení objednávky písemně potvrdit přijetí objednávky IDSK na téže listině jako je 
text objednávky Středočeského kraje, případně sdělit důvody pro nemožnost její 
akceptace a projednat je s IDSK s cílem nalezení shody. Rozsah objednávky 
Středočeského kraje pro výkony Mezikrajských linek pro období jízdního řádu 2019/2020 
je uveden v Příloze č. 7 této Smlouvy. 

5. Návrh rámcové objednávky drážní dopravy při respektování finančního rámce 
předjednaného v orgánech kraje, jsou IDSK a Odborem DS povinny vzájemně si písemně 
odsouhlasit na téže listině nejpozději 14 dnů před termínem stanoveným v Prohlášení 
o dráze ze strany SŽDC závazným pro podání řádných žádostí pro období platnosti 
příslušného jízdního řádu. Po vzájemném odsouhlasení jednajícími subjekty za každou 
ze smluvních stran bude aktualizován přehled Mezikrajských linek, které budou oběma 
smluvními stranami v souladu s touto smlouvou vzájemně finančně podporovány. 
V návaznosti na odsouhlasení konečné podoby jízdních řádů bude, v souladu s čl. II. odst. 
2. a 4. této smlouvy, zaslána objednávka pro územní obvod Ústeckého kraje a objednávka 
pro územní obvod Středočeského kraje. 

6. Středočeský kraj se zavazuje, že se bude za podmínek stanovených v čl. III této smlouvy 
a při splnění podmínek dle čl. II odst. 8 finančně podílet na úhradě kompenzace, kterou 
bude Ústecký kraj hradit Ústeckému dopravci za provozování veřejné drážní osobní 
dopravy dle Ústecké smlouvy. 

7. Ústecký kraj se zavazuje, že se bude za podmínek stanovených v čl. III této smlouvy a při 
splnění podmínek dle čl. II odst. 9 finančně podílet na úhradě kompenzace, kterou bude 
Středočeský kraj hradit Středočeskému dopravci za provozování drážní osobní dopravy dle 
Středočeské smlouvy. 
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8. Středočeský kraj se u Středočeského dopravce zavazuje zajistit stanovení povinnosti 
zapojení výkonů dle objednávky Ústeckého kraje v rozsahu územní platnosti do systému 
„Doprava Ústeckého kraje“ (dále jen „DÚK“). Rozsah a způsob zapojení budou stanoveny 
po vzájemné domluvě smluvních stran zastoupených Radou Středočeského kraje a Radou 
Ústeckého kraje pro jednotlivé dopravce a tratě, jedná se zejména o uznávání jízdních 
dokladů vydaných dle tarifu DÚK a zapojení Středočeského dopravce do dispečinku DÚK. 
Konkrétní podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy a případně v příloze 
příslušného dodatku Smlouvy. 

9. Ústecký kraj se Ústeckého dopravce zavazuje zajistit stanovení povinnosti zapojení výkonů 
dle objednávky Středočeského kraje v rozsahu dle územní platnosti a uznávání jízdních 
dokladů systému Pražské integrované dopravy (dále jen „PID“). Rozsah a způsob zapojení 
bude stanoven po vzájemné domluvě smluvních stran zastoupených Radou Středočeského 
kraje a Radou Ústeckého kraje pro jednotlivé dopravce a tratě, jedná se zejména 
o uznávání jízdních dokladů vydaných dle tarifu PID a zapojení Ústeckého dopravce 
do dispečinku PID. Konkrétní podmínky jsou uvedeny v příslušné smlouvě vážící se 
k Tarifu PID, přičemž podstatné skutečnosti z předmětné smlouvy jsou uvedeny v Příloze 
č. 4 této Smlouvy a případně v příloze příslušného dodatku Smlouvy. 

10. Objednávka Středočeského kraje i objednávka Ústeckého kraje uplatněná ve smyslu odst. 
2. a odst. 4. tohoto článku může být během platnosti příslušného jízdního řádu změněna 
k termínu změny takového jízdního řádu vyhlášeného provozovatelem dráhy. 

 

 
III. 

Podmínky pro úhradu finančního příspěvku za provoz na Mezikrajských linkách 

 

1. Ústecký kraj vypočítá ve vztahu ke každému jízdnímu řádu příslušného roku výši finančního 
příspěvku (dále jen „Finanční příspěvek Ústeckému kraji“), jímž se Středočeský kraj bude 
finančně podílet na kompenzaci, kterou hradí Ústecký kraj Ústeckému dopravci za provozování 
dopravy na části spojů uvedených v objednávce Středočeského kraje na území Středočeského 
kraje. Výpočet se provede v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy. 

2. Středočeský kraj vypočítá ve vztahu ke každému jízdnímu řádu příslušného roku výši finančního 
příspěvku (dále jen „Finanční příspěvek Středočeskému kraji“), jímž se Ústecký kraj bude 
finančně podílet na kompenzaci, kterou hradí Středočeský kraj Středočeskému dopravci 
za provozování dopravy na části spojů uvedených v objednávce Ústeckého kraje na území 
Ústeckého kraje. Výpočet se provede v souladu s Přílohou č. 2 této Smlouvy. 

3. Zahájení finančního plnění spojeného s úhradou finančních příspěvků mezi Ústeckým krajem 
a Středočeským krajem bude realizováno od 15. 12. 2019 (začátek platnosti jízdního řádu 
2019/2020). 

4. Za účelem naplnění čl. III. odst. 2. této Smlouvy IDSK předloží Odboru DS  požadavek na 
Finanční příspěvek Středočeskému kraji za příslušné období jízdního řádu, odpovídající 
schváleným parametrům výchozího finančního modelu a to vždy nejméně 120 dnů před 
začátkem platnosti příslušného jízdního řádu. Odbor DS  nejpozději do 10 pracovních dnů od 
doručení výpočtu informuje organizaci IDSK (kontaktní osoby ve věci vyúčtování finančních 
příspěvků budou uvedeny v objednávkách krajů), zda uvedený výpočet akceptuje. Pokud 
nedojde ze strany Odboru DS k akceptaci uvedeného výpočtu, sdělí důvody svého postupu 
organizaci IDSK prostřednictvím kontaktní osoby. Po následném vysvětlení a případné úpravě 
podkladů IDSK zašle bezodkladně Odbor DS opravený výpočet.  
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5. Za účelem naplnění čl. III. odst. 1. této Smlouvy Odbor DS předloží organizaci IDSK požadavek 
na Finanční příspěvek Ústeckému kraji za příslušné období jízdního řádu, odpovídající 
schváleným parametrům výchozího finančního modelu a to nejméně 120 dnů před začátkem 
platnosti příslušného jízdního řádu. IDSK nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výpočtu 
informuje Odbor DS (kontaktní osoby ve věci vyúčtování finančních příspěvků budou uvedeny 
v objednávkách krajů), zda uvedený výpočet akceptuje. Pokud nedojde ze strany IDSK 
k akceptaci uvedeného výpočtu, sdělí důvody svého postupu společnosti Odbor DS 
prostřednictvím kontaktní osoby. Po následném vysvětlení a případné úpravě podkladů Odbor 
DS zašle bezodkladně organizaci IDSK opravený výpočet. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že si budou vzájemně hradit finanční příspěvky uvedené 
v článku III. odst. 4. a 5. této Smlouvy (finanční příspěvky budou rozděleny do měsíčních 
úhrad), přičemž splatnost každé úhrady je nejpozději do 5. dne v měsíci. Jednotlivé platby 
budou hrazeny měsíčně na výše uvedená čísla účtů jednotlivých smluvních stran – rozpis plateb 
bude uveden ve Splátkovém kalendáři každé ze smluvních stran (vzor je uveden v Příloze č. 5 
této Smlouvy). Počínaje JŘ 2020/2021 a každým dalším JŘ budou platební kalendáře v Příloze 
č. 5 aktualizovány po vzájemném odsouhlasení Odborem DS a IDSK, kdy budou dodrženy 
intervaly splatnosti a měsíce pro splatnost. Při aktualizaci platebního kalendáře nesmí dojít 
k odchýlení se v podstatných náležitostech, a taktéž musí být v souladu s parametry rozpočtů 
obou Smluvních stran. 

7. Smluvní strany se zavazují předem vzájemně se informovat o jimi smluvně navrhovaných 
a schvalovaných změnách výše kompenzace na Mezikrajských linkách dle objednávky 
Středočeského a Ústeckého kraje, které mají dopad na finanční příspěvky dle této Smlouvy, 
a to bezodkladně po jejich zjištění. 

8. Smluvní strany se dohodly, že k úpravě výše finančního příspěvku v průběhu účinnosti této 
smlouvy dojde v následujících případech: 

a) v důsledku změny rozsahu objednaných dopravních výkonů, 

b) v důsledku změny cenové hladiny, případně jiných cenových doložek sjednaných 
s dopravcem ve smlouvě o veřejných službách, 

c) v důsledku změny výše poplatků za použití železniční dopravní cesty,  

d) v důsledku zavedení nebo změnou jednotného systému ceny staničního poplatku 
nebo ceny za užití zařízení služeb dle Zákona o dráhách, 

e) v důsledku změny nasazovaných vozidel, 

f) v důsledku dovybavení vozidel vlakovým zabezpečovačem ETCS nebo technické úpravy 
na místě změny trakcí (pokud to bylo s druhou smluvní stranou předem projednáno), 

g) z důvodu změny daňových či jiných souvisejících právních předpisů. 

Úprava úhrady příspěvku za provoz Mezikrajských linek se počínaje JŘ 2020/2021 řídí 
parametry sjednanými jednotlivými Smluvními stranami v příslušných smlouvách na zajištění 
drážní osobní dopravy jimi uzavřených. Tyto parametry jsou uvedeny v Příloze č. 1 této 
Smlouvy (pro smluvní vztahy uzavřené Středočeským krajem) a Příloze č. 2 této Smlouvy 
(pro smluvní vztahy uzavřené Ústeckým krajem). 

9. V případě, že by kompenzace vykázaná dopravcem, se kterým uzavřel Ústecký 
kraj/Středočeský kraj smlouvu o veřejných službách, překročila výši platby Středočeského 
kraje/Ústeckého kraje vypočtenou dle tohoto článku a určenou v aktuálním výpočtu dle odst. 
6 tohoto článku, jdou náklady na kompenzaci dopravci přesahující výši zaplacené platby 
na vrub daného kraje, na jehož území je dopravní výkon realizován, přičemž kraj, na jehož 
území je dopravní výkon realizován je povinen nedoplatek uhradit kraji, který na základě 
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smlouvy s dopravcem předmětné výkony realizuje do 4 měsíců od odsouhlasení vyúčtování 
skutečné platby jednotlivých krajů. 

10. V případě, že by kompenzace vykázaná dopravcem byla nižší než platba vypočtená dle tohoto 
článku a určená v aktuálním výpočtu dle odst. 6dle tohoto článku je kraj, který uzavřel 
s dopravcem smlouvu o veřejných službách, povinen přeplatek vrátit kraji, který na dopravní 
obslužnost na Mezikrajských linkách přispívá, a to do 30. 4. následujícího roku. 

11. Vyúčtování skutečné kompenzace pro účely odst. 9. a 10. tohoto článku jsou si kraje povinny 
vzájemně poskytnout do 15. 2. následujícího roku po konci platnosti příslušného jízdního řádu. 

12. Vzhledem k odlišným obchodním modelům ve Smlouvách o veřejných službách v přepravě 
cestujících, jež mají s příslušnými drážními dopravci uzavřeny jednotlivé kraje se smluvní strany 
dohodly, že příspěvek na zajištění veřejných služeb dle této smlouvy bude hrazen a vykazován 
jako náklady (varianta včetně čistého příjmu) přímo související s konkrétními výkony dle přílohy 
č. 1 a 2. této smlouvy. 

13. Smluvní strany si sjednávají, že pro období jízdního řádu 2019/2020 bude částka příspěvku 
mezi kraji snížena Ústeckým krajem o odborným odhadem stanovanou výši tržeb dopravce Die 
Länderbahn, která je pro jízdní řád 2019/2020 sjednána a činí, při využití znalosti tarifů 
dopravce, DÚK a PID, ve výši 15,-Kč/vlkm.  

 

 

IV. 

 
Vyrovnání tržeb dopravce Die Länderbahn CZ 

 
1. Vzhledem k tomu, že dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o. se sídlem U Studánky 39/1, 

Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem (dále jen „DLB“), bude z důvodu zajištění 

veřejných služeb v přepravě cestujících v drážní osobní dopravě i na území 

Středočeského kraje zapojen do dělby tržeb systému PID v Tarifní smlouvě1, aniž by 

zároveň měl tento dopravce uzavřenu smlouvu o veřejných službách v přepravě 

cestujících se Středočeským krajem, dohodly se smluvní strany, že v případě prodlení 

společnosti DLB s úhradou pohledávky vzniklé podle Tarifní smlouvy nebo související 

s alokací tržeb z jízdného v systému PID je Středočeský kraj oprávněn v rozsahu této 

dlužné částky snížit svoji úhradu Finančního příspěvku Ústeckému kraji.   

V. 
Výkaznictví, ochrana obchodního tajemství 

 
1. Ústecký kraj se zavazuje, že v rámci Ústecké smlouvy s Ústeckým dopravcem zajistí, 

že tento bude vytvářet a předávat Ústeckému kraji následující výkazy a údaje související se 

zajištěním dopravní obslužnosti území Středočeského kraje a vážící se k příslušným 

                                                           
1 Tarifní smlouva je dokument uzavřený mezi organizátory PID a dopravci PID. Základem smlouvy je 

přistoupení dopravců k Tarifu PID, pověření vybraných dopravců tiskem a distribucí společně 

uznávaných jízdních dokladů, povinnosti a forma hlášení tržeb do systému, dělbě tržeb z jízdného, dělbě 

dotací k ceně hrazených státem, jednotné přepravní kontrole včetně způsobu úhrady přepravní kontroly a 

podílu přirážek k jízdnému. V Tarifní smlouvě jsou řešeny vazby výkonů a výnosů na území hl. m. Prahy 

a na území Středočeského kraje a to vždy odděleně.    
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výkonům Mezikrajských linek s tím, že Ústecký kraj je bude moci předat Středočeskému 

kraji minimálně v rozsahu: 

a. Výkaz obsahující výchozí finanční model, po skončení příslušného kalendářního roku 

výkaz skutečných nákladů a výnosů na příslušných Mezikrajských linkách, 

zpracovaný ve struktuře stanovené v Příloze č. 3 vyhlášky č. 296/2010 Sb., 

o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace 

(dále jen „Vyhláška 296“), a to pouze pro Ústeckou smlouvu uzavřenou přímým 

zadáním; 

b. Výkaz obsahující Výchozí model provozních aktiv, po skončení příslušného 

kalendářního roku výkaz provozních aktiv pro příslušné Mezikrajské linky zpracované 

ve struktuře stanovené v Příloze č. 6 Vyhlášky 296, a to pouze pro Ústeckou smlouvu 

uzavřenou přímým zadáním; 

c. Vyúčtování Finančního příspěvku Ústeckému kraji pro příslušné Mezikrajské linky, 

a to pouze pro Ústeckou smlouvu uzavřenou na základě nabídkového řízení; 

d. Podklady dokládající výpočet výše Finančního příspěvku Ústeckému kraji; 

e. Údaje z pravidelných průzkumů frekvence cestujících uskutečněných 

na Mezikrajských vlacích, které budou prováděny minimálně šestkrát za rok 

zpravidla (leden, březen, červen, srpen, říjen a prosinec), a to vždy v průběhu 

minimálně sedmi za sebou jdoucích kalendářních dnů; 

f. Výkazy uskutečněných dopravních výkonů na Mezikrajských vlacích podle výkonů 

pro území Ústeckého kraje a Středočeského kraje; 

g. Datový nosič se služebními pomůckami zpracovaný Ústeckým dopravcem; 

h. Výkazy mimořádného nasazení a rozsahu mimořádných výkonů na Mezikrajských 

vlacích podle výkonů pro území Ústeckého kraje a Středočeského kraje; 

i. Výkazy související s problematikou sledování provozních nepravidelností 
na Mezikrajských vlacích podle výkonů pro území Ústeckého kraje a Středočeského 
kraje. 

2. V případě, že Středočeský kraj bude v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady 
(ES) č. 1370/207 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po 
železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 ve znění nařízení 
(ES) 2016/2332, (dále jen „Nařízení“) postupně vypisovat soutěže na provozovatele 
jednotlivých regionálních vlaků nebo jejich svazků za účelem následného uzavření nových 
smluv o veřejných službách, které by zahrnovaly i Mezikrajské linky, je Ústecký kraj povinen 
v dostatečném časovém předstihu součinit tak, aby poskytl Středočeskému kraji informace 
nezbytné pro uzavření smluv o veřejných službách v souladu s Nařízením v členění, které 
Středočeskému kraji umožní sestavení konceptu pro nové zadání veřejných služeb, a to i 
nad rámec informací a výkazů poskytovaných dle odst. 1 tohoto článku, přičemž musí být 
zajištěna legitimní ochrana důvěrných obchodních informací. Středočeský kraj pak následně 
všem zúčastněným stranám poskytne příslušné informace k přípravě nabídky v rámci 
nabídkového řízení, přičemž zajistí legitimní ochranu důvěrných obchodních informací. Tyto 
nezbytné informace zahrnují tedy pouze údaje o poptávce cestujících, jízdném, nákladech 
a příjmech souvisejících s veřejnou přepravou cestujících, která je předmětem nabídkového 
řízení, a podrobnosti o specifikacích infrastruktury, jež jsou důležité pro provoz 
požadovaných vozidel nebo kolejových vozidel, aby zúčastněné strany mohly na základě 
dobré informovanosti vypracovat obchodní plány. Na zpracování takových informací musí 
Ústecký kraj poskytnout Dopravci přiměřenou lhůtu, která nebude kratší než jeden měsíc. 
V případě, že informace budou požadovány za několik let najednou nebo celé období trvání 
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smlouvy může Ústecký kraj po dohodě se Středočeským krajem lhůtu pro jejich zpracování 
přiměřeně prodloužit. Požadované údaje dle tohoto odst. je Ústecký kraj povinen 
Středočeskému kraji předat v elektronické podobě ve formátu .xlsx nebo jiném strojově 
čitelném formátu do 35 dnů od vyzvání, v případě prodloužené lhůty v této lhůtě 
prodloužené o 5 dnů. Pokud jsou takové informace veřejně přístupné, je tento požadavek 
považován za splněný. 

3. Středočeský kraj se zavazuje, že v rámci Středočeské smlouvy se Středočeským dopravcem 

zajistí, že tento bude vytvářet a předávat Středočeskému kraji následující výkazy a údaje 

související se zajištěním dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje a vážící se k příslušným 

výkonům Mezikrajských linek s tím, že Středočeský kraj je bude moci předat Ústeckému 

kraji minimálně v rozsahu: 

a. Výkazy obsahující výchozí finanční model a skutečně dosaženou výši nákladů 

a výnosů na příslušné Mezikrajské vlaky zpracované ve struktuře stanovené v Příloze 

č. 3 vyhlášky č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení 

maximální výše kompenzace (dále jen „Vyhláška 296“), a to pouze pro 

Středočeskou smlouvu uzavřenou přímým zadáním; 

b. Výkazy obsahující výchozí finanční model a skutečnou hodnotu provozních aktiv pro 

příslušnou Mezikrajskou linku zpracované ve struktuře stanovené v Příloze č. 6 

Vyhlášky 296, a to pouze pro Středočeskou smlouvu uzavřenou přímým zadáním; 

c. Vyúčtování Finančního příspěvku Středočeskému kraji pro příslušnou Mezikrajskou 

linku, a to pouze pro Středočeskou smlouvu uzavřenou na základě nabídkového 

řízení; 

d. Podklady dokládající výpočet výše Finančního příspěvku Středočeskému kraji; 

e. Údaje z pravidelných průzkumů frekvence cestujících uskutečněných 

na Mezikrajských linkách, které budou prováděny minimálně šestkrát za rok 

zpravidla (leden, březen, červen, srpen, říjen a prosinec), a to vždy v průběhu 

minimálně sedmi za sebou jdoucích kalendářních dnů; 

f. Výkazy uskutečněných dopravních výkonů na Mezikrajských linkách podle výkonů 

pro území Ústeckého kraje a Středočeského kraje; 

g. Datový nosič se služebními pomůckami zpracovaný Středočeským dopravcem; 

h. Výkazy mimořádného nasazení a rozsahu mimořádných výkonů na Mezikrajských 

linkách podle výkonů pro území Ústeckého kraje a Středočeského kraje; 

i. Výkazy související s problematikou sledování provozních nepravidelností 
na Mezikrajských linkách podle výkonů pro území Ústeckého kraje a Středočeského 
kraje. 

4. V případě, že Ústecký kraj bude v souladu s Nařízením postupně vypisovat soutěže 
na provozovatele jednotlivých regionálních vlaků nebo jejich svazků za účelem následného 
uzavření nových smluv o veřejných službách, které by zahrnovaly i Mezikrajské linky, je 
Středočeský kraj povinen poskytnout Ústeckému kraji informace nezbytné pro uzavření smluv 
o veřejných službách v souladu s Nařízením v členění, které Ústeckému kraji umožní sestavení 
konceptu pro nové zadání veřejných služeb, a to i nad rámec informací a výkazů poskytovaných 
dle odst. 1 tohoto článku, přičemž musí být zajištěna legitimní ochrana důvěrných obchodních 
informací. Ústecký kraj pak následně všem zúčastněným stranám poskytne příslušné informace 
k přípravě nabídky v rámci nabídkového řízení, přičemž zajistí legitimní ochranu důvěrných 
obchodních informací. Tyto nezbytné informace zahrnují údaje o poptávce cestujících, jízdném, 
nákladech a příjmech souvisejících s veřejnou přepravou cestujících, která je předmětem 
nabídkového řízení, a podrobnosti o specifikacích infrastruktury, jež jsou důležité pro provoz 
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požadovaných vozidel nebo kolejových vozidel, aby zúčastněné strany mohly na základě dobré 
informovanosti vypracovat obchodní plány. Na zpracování takových informací musí Středočeský 
kraj poskytnout dopravcům přiměřenou lhůtu, která nebude kratší než jeden měsíc. V případě, 
že informace budou požadovány za několik let najednou nebo celé období trvání Smlouvy může 
Středočeský kraj po dohodě s Ústeckým krajem lhůtu pro jejich zpracování přiměřeně 
prodloužit. Požadované údaje dle tohoto odst. je Středočeský kraj povinen Ústeckému kraji 
předat v elektronické podobě ve formátu .xlsx nebo jiném strojově čitelném formátu do 35 dnů 
od vyzvání, v případě prodloužené lhůty v této lhůtě prodloužené o 5 dnů. Pokud jsou takové 
informace veřejně přístupné, je tento požadavek považován za splněný. 

5. Informace dle odst. 1. a 2. tohoto článku jsou považovány za obchodní tajemství Ústeckého 
dopravce ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Středočeský kraj se zavazuje přijmout 
dostatečná opatření k ochraně takového obchodního tajemství. Dále se Středočeský kraj 
zavazuje zachovat o takovém obchodním tajemství mlčenlivost, nesdělit jej ani neumožnit k 
němu přístup třetím osobám, nebo jej nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. 
Středočeský kraj je povinen zajistit, aby obchodní tajemství Ústeckého dopravce bylo 
odpovídajícím způsobem utajeno a aby s ním byli seznámeni pouze zaměstnanci Středočeského 
kraje, kteří jej potřebují pro výkon své práce. Bude-li Středočeský kraj vyzván dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, oprávněnou 
osobou ke sdělení informací, které mohou být obchodním tajemstvím Ústeckého dopravce, 
neprodleně s celým obsahem žádosti seznámí Ústecký kraj a prokazatelně mu umožní se 
k  takovému sdělení informací vyjádřit, a to nejméně 5 pracovních dní před případným sdělením 
informací. Středočeský kraj je povinen v této lhůtě vyčkat na vyjádření Ústeckého kraje. 
Po obdržení tohoto vyjádření Středočeský kraj bez zbytečného odkladu sdělí Ústeckému kraji, 
jak hodlá žádost vyřídit. Středočeský kraj rovněž neprodleně vyrozumí o způsobu vyřízení 
žádosti Ústecký kraj. V případech, kdy se na postup Středočeského kraje při vyřizování žádosti 
vztahuje správní řád, bude s Ústeckým krajem jednat jako s účastníkem tohoto řízení. 
Povinnosti dle tohoto odstavce zavazují Středočeský kraj i po skončení platnosti této smlouvy. 

6. Informace dle odst. 3. a 4. tohoto článku jsou považovány za obchodní tajemství Středočeského 
dopravce ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Ústecký kraj se zavazuje přijmout dostatečná 
opatření k ochraně takového obchodního tajemství. Dále se Ústecký kraj zavazuje zachovat 
o takovém obchodním tajemství mlčenlivost, nesdělit jej ani neumožnit k němu přístup třetím 
osobám, nebo jej nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Ústecký kraj je 
povinen zajistit, aby obchodní tajemství Středočeského dopravce bylo odpovídajícím způsobem 
utajeno a aby s ním byli seznámeni pouze zaměstnanci Ústeckého kraje, kteří jej potřebují pro 
výkon své práce. Bude-li Ústecký kraj vyzván dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, oprávněnou osobou ke sdělení informací, které 
mohou být obchodním tajemstvím Středočeského dopravce, neprodleně s celým obsahem 
žádosti seznámí Středočeský kraj a prokazatelně mu umožní se k takovému sdělení informací 
vyjádřit, a to nejméně 5 pracovních dní před případným sdělením informací. Ústecký kraj je 
povinen v této lhůtě vyčkat na vyjádření Středočeského kraje. Po obdržení tohoto vyjádření 
Ústecký kraj bez zbytečného odkladu sdělí Středočeskému kraji, jak hodlá žádost vyřídit. 
Ústecký kraj rovněž neprodleně vyrozumí o způsobu vyřízení žádosti Středočeský kraj. 
V případech, kdy se na postup Ústeckého kraje při vyřizování žádosti vztahuje správní řád, bude 
se Středočeským krajem jednat jako s účastníkem tohoto řízení. Povinnosti dle tohoto odstavce 
zavazují Ústecký kraj i po skončení platnosti této smlouvy. 

7. Středočeský kraj zaplatí Ústeckému kraji smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý případ 
porušení závazku přijmout dostatečná opatření k ochraně takového obchodního tajemství dle 
odst. 1 a 2 tohoto článku, zachovat o takovém obchodním tajemství mlčenlivost, nesdělit jej ani 
neumožnit k němu přístup třetím osobám, nebo jej nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch 
třetích osob, s výjimkou informací dle odst. 2 využitých v souladu s nařízením 1370/2010 
ve znění nařízení 2016/2332. 
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8. Ústecký kraj zaplatí Středočeskému kraji smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý případ 
porušení závazku přijmout dostatečná opatření k ochraně takového obchodního tajemství dle 
odst. 3 a 4 tohoto článku, zachovat o takovém obchodním tajemství mlčenlivost, nesdělit jej ani 
neumožnit k němu přístup třetím osobám, nebo jej nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch 
třetích osob, s výjimkou informací dle odst. 4 využitých v souladu s nařízením 1370/2010 
ve znění nařízení 2016/2332.  

9. Středočeský kraj zaplatí Ústeckému kraji smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý případ 
porušení závazku umožnit Ústeckému kraji vyjádření v případě žádosti o poskytnutí informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, dle odst. 5 tohoto článku.   

10. Ústecký kraj zaplatí Středočeskému kraji smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý případ 
porušení závazku umožnit Středočeskému kraji vyjádření v případě žádosti o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, dle odst. 6 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Ostatní ujednání 

 
1. Změnit obsah této Smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran; vypovědět 

Smlouvu lze jen písemnou formou, a to s výpovědní dobou minimálně 3 měsíce, přičemž 
výpovědní doba začne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně a uplyne nejdříve dne, kdy dojde Ministerstvem dopravy k vyhlášení změn 
jízdních řádů.  
 

2. Smluvní strany dohodly, že tuto Smlouvu mohou vypovědět, a to z následujících důvodů: 

a) jestliže kraj porušující Smlouvu musel vědět v době uzavření Smlouvy s přihlédnutím  
k účelu Smlouvy, že druhý kraj nebude mít zájem na plnění povinností při takovém 
porušení Smlouvy; 

b) jestliže dojde k porušení čl. III. odst. 6. této Smlouvy tím způsobem, že kraj, který je 
povinen uhradit druhému kraji příslušnou částku, tak neučiní a tato částka bude  
po splatnosti déle než 2 měsíce.  

 
3. Tuto Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran. Taková dohoda musí být písemná 

a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně vzájemného 
vypořádání práv a povinností. 

 
4. Středočeský kraj a Ústecký kraj prohlašují, že v průběhu existence závazku vzniklého 

z této Smlouvy může docházet ke změnám rozsahu provozu na Mezikrajských linkách, 
např. v souvislosti se změnou přepravních potřeb v území; resp. z důvodů plánovaných 
výluk, zániku některých dopravních spojení (např. dopravních tras železnice), aj. 

 
5. Středočeský kraj a Ústecký kraj jsou povinny vzájemně se informovat o požadavcích obcí 

a cestujících na změnu trasy a časové polohy spojů vedených na Mezikrajských linkách, 
jakož i o jakýchkoli dalších záměrech nebo uskutečněných právních jednáních, 
které mohou mít vliv na plnění závazku vzniklého na základě této smlouvy.  

 
6. K projednání a odsouhlasení změn v časových polohách a trasách Mezikrajských linek 

vedených po svém území jsou pověřeny věcně příslušné odbory dopravy obou krajů, kdy 
za Středočeský kraj má pověření IDSK, pokud příslušný kraj nerozhodne jinak. 
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7. Středočeský kraj a Ústecký kraj jsou povinny vzájemně se informovat o změnách tarifů 

na Mezikrajských linkách, a to v termínu nejméně šest týdnů před jejich účinností. 
 

8. Jednotlivý závazek vzniklý z této Smlouvy může zaniknout na základě dohody smluvních 
stran.  

 
 
 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva bude uveřejněna Ústeckým krajem 

prostřednictvím registru smluv postupem dle 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. Smlouva nabývá platnosti dnem 

podpisu zástupci smluvních stran, účinnosti uveřejněním v registru. O uveřejnění Smlouvy 

Ústecký kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 

smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani devadesátý den od 

jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 

bezdůvodného obohacení.  

2. Tato Smlouva splňuje všechny podmínky právního jednání stanovené v zákoně  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 

194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů.  

 
3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou na období deseti po sobě jdoucích jízdních řádů, kdy 

posledním obdobím její platnosti bude jízdní řád 2028/2029. 
 
4. Změny této Smlouvy lze provádět formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 

podepsaných oběma smluvními stranami.  
 
5. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží 

Středočeský kraj a dvě vyhotovení obdrží Ústecký kraj. 
 
6. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v souladu 

s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 
Příloha č. 1 – Finanční příspěvek Ústeckému kraji   
Příloha č. 2 – Finanční příspěvek Středočeskému kraji    
Příloha č. 3 – Rozsah a způsob zapojení do DÚK  
Příloha č. 4 – Rozsah a způsob zapojení do IDS PID 
Příloha č. 5 – Splátkový kalendář 
Příloha č. 6 – Rozsah objednávky Ústeckého kraje 
Příloha č. 7 – Rozsah objednávky Středočeského kraje 
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VIII. 
Schvalovací doložky 

 
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje na 21. zasedání, konaném 
dne 25. 11. 2019, usnesením č. 137-21/2019/ZK.   
 
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje na 25. zasedání, konaném dne 
9. 12. 2019, usnesením č. 035/25Z/2019.  
 
 
V Praze dne           V Ústí nad Labem dne  
 
 
 
                                                               
……………………………..............                  ………………………………………… 

Středočeský kraj              Ústecký kraj 
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová         Jaroslav Komínek  

hejtmanka kraje         náměstek hejtmana ústeckého kraje 
     na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 

       kraje č. 038/21R/2017 ze dne 16.8.2017 
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Krajský ú!ad 

 
 íslo objednatele: 19/SML1195/SoVS/DS 
 íslo!dopravce: [bude!dopln"no] 
 

SMLOUVA O VE"EJNÝCH SLU�BÁCH V P"EPRAV# CESTUJÍCÍCH 
VE"EJNOU DRÁ�NÍ DOPRAVOU K ZAJI�T#NÍ DOPRAVNÍ 

OBSLU�NOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE NA LINKÁCH U12, U14 A T7 
 

uzav#ená!ní�e!zmín"ného!dne,!m"síce!a!roku!mezi!smluvními!stranami: 
 
Objednatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká!Hradební!3118/48,!400!02!Ústí!nad!Labem 
Zastoupený:  Jaroslavem!Komínkem,!nám"stkem!hejtmana!Ústeckého!kraje 
I :   70892156 
DI :   CZ70892156 
Bankovní!spojení:  eská!spo#itelna,!a.s.,!$íslo!ú$tu:!882733379/0800!(dále!jen!
�Objednatel�) 
 
a!spole$nost 
 
Dopravce: 
Die Länderbahn GmbH DLB,  
Sídlo:   Bahnhofsplatz 1, 94234 Viechtach,!Spolková!republika!N"mecko! 
Zastoupený:  Wolfgangem Pollety, jednatelem 
Registra$ní!$íslo: HRB 4229 
   
zastoupená!svou!organiza$ní!slo�kou!v! eské!republice 
   
Die Länderbahn GmbH DLB, organiza$ní slo�ka 
Sídlo:   Old#ichovská!696,!463!34!Hrádek!nad!Nisou, 
Zastoupený:  Michalem!Bartákem,!vedoucím!od�t"pného!závodu 
I :   29018889 
DI :   CZ2901889 
Bankovní!spojení:  eskoslovenská!obchodní!banka,!a.s.,!$íslo!ú$tu:!
240295098/0300   
(dále!jen!�Dopravce�,!spole$n"!s!Objednatelem!dále!jen!�Smluvní strany�) 

 
PREAMBULE 

1. Tato!smlouva!je!uzav#ena!podle!Zákona!o!ve#ejných!slu�bách!a!v!souladu!s!$l.!
5!odst.!1!a!odst.!6!Na#ízení!$.!1370/2007.!Tato!smlouva!a!práva!a!povinnosti!z!
ní!vzniklá!se!#ídí!OZ.

  



 

 LÁNEK!1 
DEFINICE 

1. Pro úèely této smlouvy budou mít následující pojmy ní�e uvedený význam: 

�DÚK� znamená Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje nazvaný 
Doprava Ústeckého kraje, v jeho� rámci zaji��ují dopravci urèení Objednatelem 
dopravní obslu�nost Ústeckého kraje veøejnou linkovou dopravou a veøejnou 
drá�ní osobní dopravou; 

�Na"ízení! #.! 1370/2007� znamená naøízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) è. 1370/2007 ze dne 23. øíjna 2007 o veøejných slu�bách v pøepravì 
cestujících po �eleznici a silnici a o zru�ení naøízení Rady (EHS) è. 1191/69 a 
è. 1107/70, v platném znìní; 

�OZ� znamená zákon è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, v platném znìní; 

�Neuplatnitelný!dopravní!výkon� znamená dopravní výkon, který Dopravce (i) 
provedl v rozporu s platnými právními pøedpisy, (ii) provedl tak, �e do�lo ke 
zpo�dìní vlaku na výjezdu z výchozího stanice o více ne� 120 minut nebo do�lo 
ke zpo�dìní pøi pøíjezdu do jakékoliv dal�í zastávky o více ne� 120 minut (leda�e 
Dopravce proká�e, �e zpo�dìní spoje èi jeho èásti bylo zpùsobeno (a) 
mimoøádnými nepøedvídatelnými a nepøekonatelnými pøeká�kami ve smyslu èl. 
16 této smlouvy nebo (b) pøeká�kami na stranì Objednatele nebo tøetí osoby), 
nebo (iii) provedl tak, �e vlak vyjel z výchozí èi jakékoliv dal�í zastávky oproti 
jízdnímu øádu s èasovým náskokem; 

�Objednaný! dopravní! výkon� znamená výluènì dopravní výkon, který 
Dopravce skuteènì realizoval prostøednictvím drá�ních vozidel (resp. 
prostøednictvím náhradní autobusové dopravy dle èl. 9 této smlouvy), a to v 
souladu s platným jízdním øádem, který odpovídá p"íloze!#.!1 této smlouvy a 
který mù�e být mìnìn postupem a za podmínek stanovených v èl. 12 této 
smlouvy. Pro vylouèení pochybností se stanoví, �e do Objednaného dopravního 
výkonu se nezapoèítávají dopravní výkony, které Dopravce neprovedl (i) z 
dùvodù le�ících na jeho stranì nebo (ii) z dùvodù, �e v jejich provedení zabránily 
Dopravci mimoøádné nepøedvídatelné a nepøekonatelné pøeká�ky dle èl. 16 této 
smlouvy; 

�Smluvní! p"epravní! podmínky!DÚK� znamenají aktuální smluvní pøepravní 
podmínky DÚK vypracované Objednatelem, které jsou platné k jednotlivému 
okam�iku doby trvání této smlouvy; 

�Spoje! dle! této! smlouvy� znamenají spoje, které je Dopravce povinen 
provozovat dle této smlouvy a dle platného jízdního øádu, který odpovídá 
p"íloze!#.!1 této smlouvy a který mù�e být mìnìn postupem a za podmínek 
stanovených v èl. 12 této smlouvy; 

�Tarif!DÚK� znamená aktuální tarif DÚK vypracovaný Objednatelem, který je 
platný k jednotlivému okam�iku doby trvání této smlouvy; 

�Cena!za!u�ití!�elezni#ní!infrastruktury� znamená cenu pøídìlce za pøidìlení 
kapacity dráhy, cenu provozovatele dráhy za u�ití dráhy jízdou vlaku a cenu 
provozovatele dráhy za pøístup po dráze k zaøízením slu�eb; 



 

�Systém! národního! tarifu� znamená systém jednotného celorepublikového 
tarifu veøejné linkové dopravy a veøejné osobní drá�ní dopravy, jeho� provoz 
má být dle sdìlení Ministerstva dopravy ÈR zahájen v prosinci roku 2019; 

�Vyhlá�ka!296/2010!Sb.� znamená vyhlá�ku è. 296/2010 Sb., o postupech pro 
sestavení finanèního modelu a urèení maximální vý�e kompenzace, v platném 
znìní; 

�Zákon!o!dráhách� znamená zákon è. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném 
znìní; 

�Zákon! o! registru! smluv� znamená zákon è. 340/2015 Sb., o zvlá�tních 
podmínkách úèinnosti nìkterých smluv, uveøejòování tìchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znìní; 

�Zákon!o!ve"ejných!slu�bách� znamená zákon è. 194/2010 Sb., o veøejných 
slu�bách v pøepravì cestujících a o zmìnì dal�ích zákonù, v platném znìní; 

�Zú#tovací!centrum� znamená osobu vybranou Objednatelem, která provádí 
rozúètování tr�eb mezi dopravci DÚK a vykonává dal�í s tím související èinnosti. 
Ke dni uzavøení této smlouvy je Zúètovacím centrem ÈSAD SVT Praha s.r.o., 
IÈ: 45805202, se sídlem Praha 8, Køi�íkova 4-6. V pøípadì zmìny v osobì 
Zúètovacího centra Objednatel pøedem písemnì sdìlí Dopravci identifikaèní a 
kontaktní údaje nového Zúètovacího centra. 

 
 LÁNEK!2 

Ú EL!A!P$EDM%T!SMLOUVY 

1. Úèelem této smlouvy je øádné a plynulé zaji�tìní dopravní obslu�nosti èásti 
území Ústeckého kraje ve smyslu § 3 odst. 2 Zákona o veøejných slu�bách na 
linkách U12, U14 a T7 vymezených v p"íloze! #.! 1 této smlouvy, a to 
prostøednictvím vlakù specifikovaných v p"íloze!#.!2 této smlouvy. 

2. Pøedmìtem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních 
stran pøi poskytování veøejných slu�eb ve veøejné osobní drá�ní dopravì s cílem 
zajistit dopravní obslu�nost Ústeckého kraje na linkách U12, U14 a T7 
vymezené v p"íloze! #.! 1 této smlouvy, a to prostøednictvím vlakù 
specifikovaných v p"íloze! #.! 2 této smlouvy. Na základì této smlouvy se 
Dopravce zavazuje provozovat veøejnou osobní drá�ní dopravu k zaji�tìní 
dopravní obslu�nosti Ústeckého kraje na linkách U12, U14 a T7 dle p"ílohy!#.!
1 a prostøednictvím vlakù dle p"ílohy!#.!2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje 
poskytovat Dopravci za veøejné slu�by v souladu s platnými a úèinnými právními 
pøedpisy kompenzaci ve vý�i a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

3. Veøejná osobní drá�ní doprava dle této smlouvy bude provozována v období od 
prvního dne platnosti jízdního øádu 2019/2020 vèetnì do posledního dne 
platnosti jízdního øádu 2028/2029 vèetnì (dále jen �Doba! pln&ní"), a to dle 
platného místního a èasového vymezení linek, které je uvedeno v p"íloze!#.!1 
této smlouvy a které mù�e být mìnìno postupem a za podmínek stanovených 
v èl. 12 této smlouvy. 

4. Objednatel pøedpokládá, �e prùmìrný rozsah veøejných slu�eb poskytovaných 
Dopravcem na základì této smlouvy v jednom roce Doby plnìní bude èinit 
1.281.000 vlkm (dále jen �Základní! rozsah! ve"ejných! slu�eb�). Rozsah 
dopravního výkonu v jednotlivých letech Doby plnìní se mù�e li�it od 



 

Základního rozsahu veøejných slu�eb, pøièem� rozsah dopravního výkonu v 
konkrétním roce Doby plnìní bude závislý na místním a èasovém vymezení 
linek (jízdního øádu), které odpovídá p"íloze!#.!1 této smlouvy a které mù�e být 
v jakémkoliv roce Doby plnìní upraveno zpùsobem dle èl. 12 odst. 3 a 4 této 
smlouvy. 

5. Objednatel se zavazuje, �e úpravy místního a èasového vymezení linek 
(jízdního øádu) budou provedeny tak, aby Dopravce mohl veøejnou osobní 
drá�ní dopravu dle této smlouvy provozovat nejménì v rozsahu 1.025.000 vlkm 
v ka�dém jednotlivém roce Doby plnìní (dále jen �Minimální! ro#ní! rozsah!
dopravního! výkonu�) a nejvý�e v rozsahu 1.537.000 vlkm (dále jen 
"Maximální!ro#ní!rozsah!dopravního!výkonu"). 

 
 LÁNEK!3 

PROVOZ!VE$EJNÉ!OSOBNÍ!DRÁ�NÍ!DOPRAVY 

1. Dopravce prohla�uje, �e mu ze strany pøíslu�ného drá�ního úøadu pøed 
uzavøením této smlouvy (i) byla pravomocnì a vykonatelnì udìlena licence pro 
provozování veøejné osobní drá�ní dopravy a (ii) osvìdèení dopravce. 

2. Dopravce se v souladu s § 8 odst. 2 Zákona o veøejných slu�bách zavazuje 
nejpozdìji ke dni nabytí úèinnosti této smlouvy v celém rozsahu a po celou dobu 
trvání této smlouvy: 

a) mít platnou licenci na provozování veøejné osobní drá�ní dopravy a 
osvìdèení dopravce vydané pøíslu�ným drá�ním úøadem; 

b) mít zaji�tìna vozidla, personál a technické zázemí nezbytné pro 
provozování veøejné osobní drá�ní dopravy podle schváleného jízdního 
øádu, vèetnì zázemí nezbytného pro plnìní ve�kerých povinností dle této 
smlouvy a pro výkon ve�kerých dal�ích slu�eb souvisejících s plnìním této 
smlouvy (zejména povinností dle èl. 6 a p"ílohy!#.!2 této smlouvy). Povinnost 
mít zaji�tìna vozidla nezbytná pro zaji�tìní plnìní této smlouvy Dopravce 
proká�e Objednateli pøed zahájením provozu (i) prostou kopií �Prùkazu 
zpùsobilosti drá�ního vozidla�, nebo (ii) pøedlo�ením výpisu z Národního 
registru vozidel Èeské republiky èi Národního registru vozidel jiného 
èlenského státu EU, nebo (iii) pøedlo�ením �Povolení zku�ebního provozu s 
cestujícími�; 

c) být zpùsobilý zajistit poskytování souhrnu èinností ulo�ených Zákonem o 
dráhách; a 

d) splòovat standardy kvality a bezpeènosti dopravy stanovené (i) obecnì 
závaznými právními pøedpisy a (ii) touto smlouvou, zejména jejím èl. 6 a 
p"ílohou!#.!2 (dále jen �Standardy!kvality!a!bezpe#nosti�). 

3. Dopravce se zavazuje èinit neprodlenì ve�keré úkony nezbytné k tomu, aby mu 
k prvnímu dni Doby plnìní a k jakémukoliv dal�ímu okam�iku plnìní této 
smlouvy byla pøidìlena kapacita dopravní cesty (dráhy) dle jízdního øádu, který 
odpovídá p"íloze!#.!1 této smlouvy a který mù�e být mìnìn postupem a za 
podmínek stanovených v èl. 12 této smlouvy. Dopravce je povinen o pøidìlení 
kapacity dopravní cesty (dráhy) usilovat øádnì, vèas a bez pùsobení jakýchkoliv 
prùtahù tak, aby mu mohla být pøidìlena v nejbli��ím mo�ném termínu 
umo�òujícím zahájení provozu dle této smlouvy k prvnímu dni Doby plnìní. 



 

4. Dopravce je povinen splnit v�echny povinnosti dle èl. 3 odst. 2 této smlouvy a 
prokázat jejich splnìní Objednateli nejpozdìji do 1. 12. 2019. Je�tì pøed 
uplynutím vý�e uvedeného termínu dle tohoto odstavce je Dopravce povinen 
informovat Objednatele o skuteènostech souvisejících s plnìním povinností 
Dopravce dle èl. 3 odst. 2 této smlouvy do konce ka�dého kalendáøního mìsíce, 
a dále do 3 dnù ode dne, kdy bude k poskytnutí takové informace Objednatelem 
vyzván. 

 LÁNEK!4 
DOPRAVNÍ!VÝKON!A!JEHO!CENA 

1. Pøedpokládaný prùmìrný rozsah veøejných slu�eb (dopravního výkonu) v 
jednom roce Doby plnìní èiní celkem 1.281.000 vlkm. Konkrétní rozsah 
dopravního výkonu v jednotlivých letech Doby plnìní je závislý na vymezení 
linek a jednotlivých spojù dle p"ílohy!#.!1, pøièem� rozsah dopravního výkonu 
mù�e být pro jízdní øády v jednotlivých letech Doby plnìní (a to ji� pro jízdní øád 
2019/2020) upraven formou zmìny místního a/nebo èasového vymezení linek 
(jízdního øádu) dle p"ílohy!#.!1 postupem specifikovaným v èl. 12 odst. 3 a 4 
této smlouvy. 

2. Dopravce pøedlo�il Objednateli pøed podpisem této smlouvy tzv. �výchozí!
finan#ní!model!náklad',!výnos'!a!#istého!p"íjmu�, které mají v jednotlivých 
kalendáøních letech Doby plnìní vyplynout z této smlouvy podle § 3 Vyhlá�ky 
296/2010 Sb. Výchozí finanèní model tvoøí p"ílohu!#.!3 této smlouvy. Dopravce 
prohla�uje, �e pøedlo�ený výchozí finanèní model vìrnì zobrazuje 
pøedpokládané náklady a výnosy Dopravce a zahrnuje v�echny pøedpoklady 
známé v dobì uzavøení této smlouvy a jejich oèekávaný vývoj, a to i s ohledem 
na zpùsob úpravy ceny dopravního výkonu dle èl. 4 odst. 6 a násl. této smlouvy 
ní�e. 

3. Dopravce dále pøedlo�il Objednateli pøed podpisem této smlouvy výchozí model 
provozních aktiv pro jednotlivé kalendáøní roky Doby plnìní podle § 6 Vyhlá�ky 
296/2010 Sb., který tvoøí p"ílohu!#.!3 této smlouvy. Dopravce je dále povinen 
pøedlo�it Objednateli nejpozdìji do dne 31. 1. 2020 inventární karty majetku 
zohledòující aktuální zùstatkovou hodnotu majetku nezbytnì nutného k zaji�tìní 
dopravních výkonù dle této smlouvy pro rok 2019. Poté je Dopravce povinen 
inventární karty majetku pro pøíslu�ný rok pøedlo�it v�dy na vy�ádání 
Objednatele, a to ve lhùtì 30 kalendáøních dnù od vy�ádání. Smluvní strany se 
dohodly, �e do provozních aktiv bude zahrnut pouze majetek zohledòující 
aktuální zùstatkovou hodnotu majetku nezbytnì nutný k zaji�tìní dopravních 
výkonù podle této smlouvy. 

4. Pøi kalkulaci své kompenzace je Dopravce povinen za v�ech okolností 
uplatòovat následující ceny dopravního výkonu: 

a) základní cenu dopravního výkonu na 1 vlkm, kterou se rozumí èástka 
vyjádøená v penìzích, která zahrnuje ve�keré skuteèné ekonomicky 
odùvodnìné náklady Dopravce a pøimìøený zisk Dopravce pøipadající na 1 
vlkm Objednaného dopravního výkonu v pøíslu�ném kalendáøním roce v 
rámci Základního rozsahu veøejných slu�eb v cenách roku 2017 (dále jen 
�Základní!cena!na!1!vlkm�). Základní cena na 1 vlkm v cenách roku 2017, 
na základì ní� bude vypoèítána Základní cena na 1 vlkm platná v 
jednotlivých kalendáøních letech Doby plnìní, èiní 126,38! K# (C2017). 



 

Základní cena na 1 vlkm v roce 2019 a v letech následujících bude 
stanovena postupem podle èl. 4 odst. 6 této smlouvy. 

b) variabilní cenu dopravního výkonu, kterou se rozumí (i) cena dopravního 
výkonu na 1 vlkm realizovaný v pøíslu�ném kalendáøním roce nad rámec 
Základního rozsahu veøejných slu�eb, kterou je èástka vyjádøená v penìzích 
zahrnující ve�keré skuteèné ekonomicky odùvodnìné náklady Dopravce a 
pøimìøený zisk Dopravce pøipadající na 1 vlkm Objednaného dopravního 
výkonu v pøíslu�ném kalendáøním roce v rozsahu pøevy�ujícím Základní 
rozsah veøejných slu�eb, a souèasnì (ii) èástka vyjádøená v penìzích, o 
kterou se sní�í kompenzace za ka�dý 1 vlkm, o nìj� bude Objednaný 
dopravní výkon v pøíslu�ném kalendáøním roce ni��í ne� Základní rozsah 
veøejných slu�eb v cenách roku 2017 (dále jen �Variabilní!cena!na!1!vlkm�). 
Variabilní cena na 1 vlkm v cenách roku 2017, na základì ní� bude 
vypoèítána Variabilní cena na 1 vlkm platná v jednotlivých kalendáøních 
letech Doby plnìní, èiní 71,01!K# (CV2017). Variabilní cena na 1 vlkm v roce 
2019 a v letech následujících bude stanovena postupem podle èl. 4 odst. 7 
této smlouvy. 

5. Ceny ve smyslu èl. 4 odst. 4 písm. a) a b) této smlouvy zahrnují ve�keré náklady 
Dopravce ve smyslu èl. 4 odst. 1 písm. c) Naøízení 1370/2007. Dopravce není 
oprávnìn vùèi Objednateli uplatòovat jakékoliv dal�í náklady, které nezahrnul 
do pøíslu�né ceny ve smyslu èl. 4 odst. 4 písm. a) a b) této smlouvy (napø. 
náklady na poøízení vozidel, náklady vzniklé v dùsledku nepøedvídaných 
okolností apod.). 

6. Vý�e Základní ceny na 1 vlkm bude stanovena dle následujících pravidel. Pro 
vylouèení jakýchkoliv pochybností se stanoví, �e vý�e Základní ceny na 1 vlkm 
nemù�e být s výjimkou úprav podle tohoto odstavce po dobu trvání této smlouvy 
upravena (zejména zvý�ena). 

Základní cena na 1 vlkm v roce 2019 a v ka�dém následujícím kalendáøním roce 
Doby plnìní (Ci) se oproti Základní cenì na 1 vlkm v cenách roku 2017 (C2017) 
upraví (zvý�í èi sní�í): 

a) o èástku �Mi� odpovídající èástce urèené jako souèin (i) èástky odpovídající 
19 % ze Základní ceny na 1 vlkm v cenách roku 2017 (C2017) a (ii) podílu 
vyjadøujícího zvý�ení èi sní�ení prùmìrné ceny motorové nafty vyhlá�ené 
Èeským statistickým úøadem pro pøedcházející kalendáøní rok, oproti 
prùmìrné cenì motorové nafty vyhlá�ené Èeským statistickým úøadem pro 
kalendáøní rok 2017. Èástka �Mi� se konkrétnì urèí jako násobek: 
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kde: 

Mi je èástka, o kterou se upraví Základní cena na 1 vlkm  (Ci) v 
pøíslu�ném kalendáøním roce �i�. Je-li výsledná hodnota Mi kladné 
èíslo, bude o tuto hodnotu Základní cena na 1 vlkm (Ci) v 
pøíslu�ném kalendáøním roce navý�ena; je-li výsledná hodnota Mi 
záporné èíslo, bude Základní cena na 1 vlkm sní�ena. 

C2017  je Základní cena na 1 vlkm v cenách roku 2017. 



 

Ei-1/E2017 je podíl prùmìrné ceny motorové nafty v bezprostøednì 
pøedcházejícím kalendáøním roce vyhlá�ené Èeským 
statistickým úøadem (Ei-1) a prùmìrné ceny motorové nafty 
vyhlá�ené Èeským statistickým úøadem v kalendáøním roce 
2017 (E2017). 

b) o èástku �Ni� odpovídající èástce urèené jako souèin (i) èástky odpovídající 
35 % ze Základní ceny na 1 vlkm v kalendáøním roce 2017 (C2017) a (ii) podílu 
vyjadøujícího zvý�ení èi sní�ení prùmìrné hrubé mìsíèní nominální mzdy (na 
pøepoètené poèty zamìstnancù) vyhlá�ené Èeským statistickým úøadem pro 
pøedcházející kalendáøní rok oproti prùmìrné hrubé mìsíèní nominální mzdì 
(na pøepoètené poèty zamìstnancù) vyhlá�ené Èeským statistickým úøadem 
pro kalendáøní rok 2017. Èástka �Ni� se konkrétnì urèí jako násobek: 
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kde: 

Ni je èástka, o kterou se upraví Základní cena na 1 vlkm (Ci) v 
pøíslu�ném kalendáøním roce �i�. Je-li výsledná hodnota Ni kladné 
èíslo, bude o tuto hodnotu Základní cena na 1 vlkm (Ci) v 
pøíslu�ném kalendáøním roce navý�ena oproti Základní cenì na 1 
vlkm v roce 2017; je-li výsledná hodnota Ni záporné èíslo, bude 
Základní cena na 1 vlkm sní�ena. 

C2017  je Základní cena na 1 vlkm v cenách roku 2017. 

MZi-1/MZ2017 je podíl prùmìrné hrubé mìsíèní nominální mzdy (na pøepoètené 
poèty zamìstnancù) v bezprostøednì pøedcházejícím kalendáøním 
roce vyhlá�ené Èeským statistickým úøadem (MZi-1) a prùmìrné 
hrubé mìsíèní nominální mzdy (na pøepoèetné poèty 
zamìstnancù) vyhlá�ené Èeským statistickým úøadem v 
kalendáøním roce 2017 (MZ2017). 

c) o èástku �Oi� odpovídající èástce urèené jako souèin (i) èástky odpovídající 
31 % ze Základní ceny na 1 vlkm v kalendáøním roce 2017 (C2017) a (ii) podílu 
vyjadøujícího zvý�ení èi sní�ení roèního bazického indexu spotøebitelských 
cen vyhlá�eného Èeským statistickým úøadem pro pøedcházející kalendáøní 
rok (vzta�eného k základnímu období, kterým je prùmìr roku 2015) oproti 
roènímu bazickému indexu spotøebitelských cen vyhlá�enému Èeským 
statistickým úøadem pro kalendáøní rok 2017 (vzta�enému k základnímu 
období, kterým je prùmìr roku 2015). Èástka �Oi� se konkrétnì urèí jako 
násobek: 
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kde: 

Oi je èástka, o kterou se upraví Základní cena na 1 vlkm  (Ci) v pøíslu�ném 
kalendáøním roce �i�. Je-li výsledná hodnota Oi kladné èíslo, bude o tuto 
hodnotu Základní cena na 1 vlkm (Ci) v pøíslu�ném kalendáøním roce 
navý�ena; je-li výsledná hodnota Oi záporné èíslo, bude Základní cena 
na 1 vlkm sní�ena. 



 

C2017  je Základní cena na 1 vlkm v cenách roku 2017. 

Ii-1/ I2017 je podíl roèního bazického indexu spotøebitelských cen v 
bezprostøednì pøedcházejícím kalendáøním roce vyhlá�eného 
Èeským statistickým úøadem (Ii-1) a roèního bazického indexu 
spotøebitelských cen vyhlá�eného Èeským statistickým úøadem v 
kalendáøním roce 2017 (I2017)  

(základním obdobím uvedených indexù je prùmìr roku 2015) 

Úpravu Základní ceny na 1 vlkm v roce 2019 a v ka�dém následujícím roce, ve 
kterém trvá tato smlouva (Ci), lze pro vylouèení jakýchkoliv pochybností vyjádøít 
rovnì� následovnì: 

(" = ()&$* 7 8!" 71" 7 5"9 
 kde: 

Ci je základní cena na 1 vlkm, která bude poèínaje 1. ledna 
pøíslu�ného kalendáøního roku platit po celý pøíslu�ný kalendáøní 
rok (Základní cena na 1 vlkm pro pøíslu�ný kalendáøní rok �i�. 

 C2017  je Základní cena na 1 vlkm platná v kalendáøním roce 2017. 

Mi je èástka vypoètená postupem dle èl. 4 odst. 6 písm. a) této 
smlouvy vý�e. 

Ni je èástka vypoètená postupem dle èl. 4, odst. 6, písm. b) této 
smlouvy vý�e. 

Oi je èástka vypoètená postupem dle èl. 4 odst. 6 písm. c) této 
smlouvy vý�e. 

Èísla Mi, Ni, Oi, Ci a C2017 se zaokrouhlí na dvì desetinná místa dle bì�ných 
matematických pravidel zaokrouhlování. 

7. Vý�e Variabilní ceny na 1 vlkm bude stanovena dle následujících pravidel. Pro 
vylouèení jakýchkoliv pochybností se stanoví, �e vý�e Variabilní ceny na 1 vlkm 
nemù�e být s výjimkou úprav podle tohoto odstavce po dobu trvání této smlouvy 
upravena (zejména zvý�ena). 

Variabilní cena na 1 vlkm v roce 2019 a v ka�dém následujícím kalendáøním 
roce Doby plnìní (CVi) se oproti Variabilní cenì na 1 vlkm v cenách roku 2017 
(CV2017) upraví (zvý�í èi sní�í): 

a) o èástku �MVi� odpovídající èástce urèené jako souèin (i) èástky odpovídající 
21 % z Variabilní ceny na 1 vlkm v cenách roku 2017 (CV2017) a (ii) podílu 
vyjadøujícího zvý�ení èi sní�ení prùmìrné ceny motorové nafty vyhlá�ené 
Èeským statistickým úøadem pro pøedcházející kalendáøní rok, oproti 
prùmìrné cenì motorové nafty vyhlá�ené Èeským statistickým úøadem pro 
kalendáøní rok 2017. Èástka �MVi� se konkrétnì urèí jako násobek: 
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kde: 

MVi je èástka, o kterou se upraví Variabilní cena na 1 vlkm (CVi) v 
pøíslu�ném kalendáøním roce �i�. Je-li výsledná hodnota MVi 
kladné èíslo, bude o tuto hodnotu Variabilní cena na 1 vlkm (CVi) 



 

v pøíslu�ném kalendáøním roce navý�ena; je-li výsledná hodnota 
MVi záporné èíslo, bude Variabilní cena na 1 vlkm sní�ena. 

CV2017  je Variabilní cena na 1 vlkm v cenách roku 2017 

Ei-1/E2017 je podíl prùmìrné ceny motorové nafty v bezprostøednì 
pøedcházejícím kalendáøním roce vyhlá�ené Èeským statistickým 
úøadem (Ei-1) a prùmìrné ceny motorové nafty vyhlá�ené Èeským 
statistickým úøadem v kalendáøním roce 2017 (E2017). 

b) o èástku �NVi� odpovídající èástce urèené jako souèin (i) èástky odpovídající 
40 % z Variabilní ceny na 1 vlkm v kalendáøním roce 2017 (CV2017) a (ii) 
podílu vyjadøujícího zvý�ení èi sní�ení prùmìrné hrubé mìsíèní nominální 
mzdy (na pøepoèetné poèty zamìstnancù) vyhlá�ené Èeským statistickým 
úøadem pro pøedcházející kalendáøní rok oproti prùmìrné hrubé mìsíèní 
nominální mzdì (na pøepoèetné poèty zamìstnancù) vyhlá�ené Èeským 
statistickým úøadem pro kalendáøní rok 2017. Èástka �NVi� se konkrétnì urèí 
jako násobek: 
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kde: 

NVi je èástka, o kterou se upraví Variabilní cena na 1 vlkm (CVi) v 
pøíslu�ném kalendáøním roce �i�. Je-li výsledná hodnota NVi 
kladné èíslo, bude o tuto hodnotu Variabilní cena na 1 vlkm (CVi) 
v pøíslu�ném kalendáøním roce navý�ena; je-li výsledná hodnota 
NVi záporné èíslo, bude Variabilní cena na 1 vlkm sní�ena. 

CV2017  je Variabilní cena na 1 vlkm v cenách roku 2017. 

MZi-1/MZ2017 je podíl prùmìrné hrubé mìsíèní nominální mzdy v bezprostøednì 
pøedcházejícím kalendáøním roce vyhlá�ené Èeským statistickým 
úøadem (MZi-1) a prùmìrné hrubé mìsíèní nominální mzdy 
vyhlá�ené Èeským statistickým úøadem v kalendáøním roce 2017 
(MZ2017). 

c) o èástku �OVi� odpovídající èástce urèené jako souèin (i) èástky odpovídající 
25 % z Variabilní ceny na 1 vlkm v kalendáøním roce 2017 (CV2017) a (ii) 
podílu vyjadøujícího zvý�ení èi sní�ení roèního indexu spotøebitelských cen 
vyhlá�eného Èeským statistickým úøadem pro pøedcházející kalendáøní rok 
oproti roènímu indexu spotøebitelských cen vyhlá�enému Èeským 
statistickým úøadem pro kalendáøní rok 2017. Èástka �OVi� se konkrétnì urèí 
jako násobek: 
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kde: 

OVi je èástka, o kterou se upraví Variabilní cena na 1 vlkm (CVi) v 
pøíslu�ném kalendáøním roce �i�. Je-li výsledná hodnota OVi 
kladné èíslo, bude o tuto hodnotu Variabilní cena na 1 vlkm (CVi) 
v pøíslu�ném kalendáøním roce navý�ena; je-li výsledná hodnota 
OVi záporné èíslo, bude Variabilní cena na 1 vlkm sní�ena. 



 

CV2017  je Variabilní cena na 1 vlkm v cenách roku 2017. 

Ii-1/ I2017 je podíl roèního bazického indexu spotøebitelských cen v 
bezprostøednì pøedcházejícím kalendáøním roce vyhlá�eného Èeským 
statistickým úøadem (Ii-1) a roèního bazického indexu spotøebitelských cen 
vyhlá�eného Èeským statistickým úøadem v kalendáøním roce 2017 (I2017) 

(základním obdobím uvedených indexù je prùmìr roku 2015) 

Úpravu Variabilní ceny na 1 vlkm v roce 2021 a v ka�dém následujícím roce, ve 
kterém trvá tato smlouva (CVi), lze pro vylouèení jakýchkoliv pochybností 
vyjádøit rovnì� následovnì: 
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kde: 

CVi je Variabilní cena na 1 vlkm, která bude poèínaje 1. ledna 
pøíslu�ného kalendáøního roku platit po celý pøíslu�ný kalendáøní 
rok (Variabilní cena na 1 vlkm pro pøíslu�ný kalendáøní rok �i�. 

CV2017 je Variabilní cena na 1 vlkm platná v kalendáøním roce 2017. 

MVi je èástka vypoètená postupem dle èl. 4 odst. 7 písm. a) této 
smlouvy vý�e 

NVi je èástka vypoètená postupem dle èl. 4 odst. 7 písm. b) této 
smlouvy vý�e. 

OVi je èástka vypoètená postupem dle èl. 4 odst. 7 písm. c) této 
smlouvy vý�e. 

Èísla MVi, NVi, OVi, CVi a CV2017 se zaokrouhlí na dvì desetinná místa dle 
bì�ných matematických pravidel zaokrouhlování. 

8. Ke zmìnám Základní ceny na 1 vlkm a Variabilní ceny na 1 vlkm dle èl. 4 odst. 
6 a odst. 7 této smlouvy mù�e dojít jen ke dni 1. ledna pøíslu�ného kalendáøního 
roku. Dopravce je povinen pøedlo�it Objednateli výpoèet upravených cen dle èl. 
4 odst. 6 a odst. 7 této smlouvy v podobì dle p"ílohy!#.!4 této smlouvy, a to do 
60 dnù ode dne, ve kterém budou Èeským statistickým úøadem zveøejnìny 
pøíslu�né statistické hodnoty bezprostøednì pøedcházejícího kalendáøního roku. 
Na základì výpoètu upravených cen pro pøíslu�ný kalendáøní rok pøedlo�eného 
Dopravcem a po jeho schválení Objednatelem budou mezi Smluvními stranami 
potvrzeny nové ceny platné pro pøíslu�ný kalendáøní rok, a to zpìtnì k 1. lednu 
pøíslu�ného kalendáøního roku. 

9. Jestli�e po uzavøení této smlouvy dojde ke zmìnì: 

a) zpùsobu výpoètu Ceny za u�ití �eleznièní infrastruktury a Dopravce v 
dùsledku toho zaplatí Cenu za u�ití �eleznièní infrastruktury pøi realizaci 
Objednaného dopravního výkonu v souladu s touto smlouvou v úhrnné vý�i 
(v nominální hodnotì) rozdílné od Ceny za u�ití �eleznièní infrastruktury, 
kterou by Dopravce zaplatil za provoz toto�ných drá�ních vozidel v období 
platnosti jízdního øádu 2017/2018, bude (i) mít Dopravce vùèi Objednateli 
nad rámec kompenzace hrazené dle èl. 5 této smlouvy nárok na zaplacení 
rozdílu, o který Cena za u�ití �eleznièní infrastruktury pøi realizaci 
Objednaného dopravního výkonu v souladu s touto smlouvou v úhrnné vý�i 
(v nominální hodnotì), pøevý�í celkovou vý�i Ceny za u�ití �eleznièní 



 

infrastruktury, kterou by Dopravce zaplatil za provoz toto�ných drá�ních 
vozidel v období platnosti jízdního øádu 2017/2018, resp. (ii) se sní�í vý�e 
kompenzace hrazená dle èl. 5 této smlouvy o rozdíl, o který celková vý�e 
Ceny za u�ití �eleznièní infrastruktury, kterou by Dopravce zaplatil za provoz 
toto�ných drá�ních vozidel v období platnosti jízdního øádu 2017/2018, 
pøevý�í Cenu za u�ití �eleznièní infrastruktury pøi realizaci Objednaného 
dopravního výkonu v souladu s touto smlouvou v úhrnné vý�i (v nominální 
hodnotì), a/nebo 

b) vý�e stanièního poplatku nebo jiného poplatku stanoveného na základì 
Prohlá�ení o dráze, který upravuje úhradu veøejnì pøístupných prostor v 
�eleznièních stanicích a který je Dopravce povinen dle obecnì závazných 
právních pøedpisù hradit pøi realizaci Objednaného dopravního výkonu v 
souladu s touto smlouvou, oproti celkové vý�i takových poplatkù, kterou by 
Dopravce zaplatil za provoz toto�ných drá�ních vozidel v období platnosti 
jízdního øádu 2017/2018, bude (i) mít Dopravce vùèi Objednateli nad rámec 
kompenzace hrazené dle èl. 5 této smlouvy nárok na zaplacení rozdílu, o 
který úhrnná vý�e (v nominální hodnotì) poplatkù dle tohoto písm. b) pøi 
realizaci Objednaného dopravního výkonu v souladu s touto smlouvou, 
pøevý�í celkovou vý�i poplatkù (v nominální hodnotì), kterou by Dopravce 
zaplatil za provoz toto�ných drá�ních vozidel v období platnosti jízdního øádu 
2017/2018, resp. (ii) se sní�í vý�e kompenzace hrazená dle èl. 5 této 
smlouvy o rozdíl, o který celková vý�e poplatkù (v nominální hodnotì) dle 
tohoto odst. b), kterou by Dopravce zaplatil v letech za provoz toto�ných 
drá�ních vozidel v období platnosti jízdního øádu 2017/2018, pøevý�í 
úhrnnou vý�i (v nominální hodnotì) poplatkù pøi realizaci Objednaného 
dopravního výkonu v souladu s touto smlouvou. 

Za úèelem uplatnìní vyèíslení nároku na úhradu dodateèných nákladù dle 
tohoto odst. 9 nebo vyèíslení sní�ení vý�e kompenzace dle tohoto odst. 9 je 
Dopravce povinen pøedlo�it Objednateli nejpozdìji do 5. února bezprostøednì 
následujícího kalendáøního roku (i) písemnou odùvodnìnou �ádost o zaplacení 
takového rozdílu spolu s úèetním dokladem znìjícím na èástku odpovídající 
pøíslu�nému rozdílu a Objednatel je povinen Dopravci tuto èástku za podmínek 
stanovených ní�e zaplatit ve lhùtì splatnosti 21 dní ode dne doruèení øádnì 
vyhotoveného úèetního dokladu Objednateli, resp. (ii) vyèíslení rozdílu, o který 
se sni�uje vý�e kompenzace, spolu s úèetním dokladem znìjícím na èástku 
odpovídající vý�i takového rozdílu a tuto èástku je Dopravce povinen 
Objednateli uhradit postupem dle èl. 5 odst. 7 této smlouvy ní�e. Jestli�e 
Dopravce Objednateli nepøedlo�í nejpozdìji do 5. února bezprostøednì 
následujícího kalendáøního roku dokumenty uvedené v pøedchozí vìtì, ztrácí 
Dopravce nárok na úhradu dodateèných nákladù dle tohoto odstavce 9. Úèetní 
doklad musí být vyhotoven v souladu s právními pøedpisy a musí splòovat 
ve�keré nále�itosti právními pøedpisy stanovené, musí obsahovat èíslo této 
smlouvy, údaj o splatnosti, podrobné vyúètování èástek dle písm. a) a/nebo b) 
vý�e a musí k nìmu být pøipojeny ve�keré doklady (napø. úèetní nebo daòové 
doklady), z nich� bude prokazatelnì a vìrohodnì vyplývat, v jakém rozsahu, z 
jakého dùvodu a v jaké dobì Dopravce bìhem pøíslu�ného kalendáøního roku 
skuteènì zaplatil pøíslu�né ceny anebo poplatky pøi realizaci Objednaného 
dopravního výkonu v souladu s touto smlouvou. Pro odstranìní pochybností 
Smluvní strany výslovnì stanoví, �e postupem dle tohoto odstavce lze Dopravci 



 

uhradit jím zaplacené ceny anebo poplatky pouze v takovém rozsahu, v jakém 
jeho zaplacení prokazatelnì bylo nezbytnì nutné pro realizaci Objednaného 
dopravního výkonu. 

10. Jestli�e Dopravce nemù�e z dùvodu na stranì Objednatele podat øádnou 
�ádost o pøidìlení kapacity dráhy do roèního jízdního øádu, ale namísto toho 
podá pozdní �ádost o pøidìlení kapacity dráhy do roèního jízdního øádu, je 
Objednatel povinen zaplatit Dopravci pøedmìtný rozdíl v cenì za podání 
takových �ádostí. Podá-li Dopravce na �ádost Objednatele �ádost o pøidìlení 
kapacity dráhy do pravidelné zmìny jízdního øádu, nebo jiné �ádosti o pøidìlení 
kapacity dráhy odli�né od �ádostí uvedených ve vìtì první tohoto odstavce, 
zavazuje se Objednatel Dopravci zaplatit cenu za podání takových �ádostí. 

11. Dopravce tímto plnì bere na vìdomí stávající cenovou regulaci provozování 
dopravy v rámci veøejných slu�eb, výpoèet cen a kompenzace dle této smlouvy 
a prohla�uje, �e shora uvedené ceny pokrývají jeho ve�keré náklady s plnìním 
této smlouvy a jeho pøimìøený zisk. 

 
 LÁNEK!5 

FINAN NÍ!VZTAHY!MEZI!SMLUVNÍMI!STRANAMI,!KOMPENZACE 

1. Dopravci bude hrazena kompenzace ve vý�i a za podmínek stanovených v 
tomto èl. 5 smlouvy. Pro úèely výpoètu kompenzace dle èl. 5 odst. 2 této 
smlouvy se výnosy budou rovnat souètu ve�kerých skuteèných výnosù 
vyplývajících z poskytování veøejných slu�eb Dopravcem dle této smlouvy v 
pøíslu�ném kalendáøním roce bez DPH, zejména, nikoliv v�ak výluènì, tr�eb z 
jízdného èi podílù na tr�bách z pøedplatného i jednotlivého jízdného, které 
budou v souladu s èl. 7 této smlouvy Zúètovacím centrem DÚK pøidìleny k 
výkonùm Dopravce dle této smlouvy (dále jen �Výnosy! pro! výpo#et!
kompenzace�). 

2. Dopravce je povinen vý�i kompenzace (�K�) v pøíslu�ném kalendáøním roce 
vypoèíst postupem podle tohoto odstavce ní�e, a to následovnì: 
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 kde: 

K je výsledná èástka Kompenzace za pøíslu�ný (ji� ukonèený) 
kalendáøní rok Doby plnìní �i�. 

Z  je Základní rozsah veøejných slu�eb (ve vlkm). 

V  jsou Výkony realizované Dopravcem v pøíslu�ném (ji� 
ukonèeném) kalendáøním roce �i� vypoètené jako rozdíl mezi (i) 
Objednaným dopravním výkonem (ve vlkm) v pøíslu�ném 
kalendáøním roce �i� a (ii) Neuplatnitelným dopravním výkonem 
(ve vlkm) v pøíslu�ném kalendáøním roce �i�. 

 Dopravce je povinen uplatnit mno�ství vlkm v rozsahu 
stanoveném pro úseky mezi jednotlivými zastávkami 
Objednatelem v p"íloze!#.!1této smlouvy, a to i v pøípadì, �e je 
urèitý dopravní výkon realizován v souladu s èl. 9 této smlouvy 
prostøednictvím náhradní autobusové dopravy. V pøípadech, kdy 
byl Dopravce s ohledem na aktuální poèet cestujících na 
�eleznièní lince nucen nasadit na zaji�tìní náhradní autobusové 



 

dopravy více ne� jedno vozidlo, není Dopravce pøi výpoètu Výkonù 
(V) oprávnìn násobit realizovaný dopravní výkon poètem 
nasazených vozidel (tj. Dopravce je oprávnìn uplatnit tuto èástku 
za dopravní výkon realizovaný prostøednictvím náhradní 
autobusové dopravy pouze jedenkrát, bez ohledu na poèet 
nasazených vozidel). 

Ci je Základní!cena!na!1!vlkm platná v pøíslu�ném kalendáøním roce 
�i�. Základní cena na 1 vlkm v roce 2017 èiní dle èl. 4 odst. 4 této 
smlouvy èástku 126,38 Kè. Tato cena bude pro kalendáøní rok 
2019 a pro roky následující upravena postupem dle èl. 4 odst. 6 
této smlouvy. 

CVi je Variabilní! cena! na! 1! vlkm platná v pøíslu�ném kalendáøním 
roce �i�. Variabilní cena na 1 vlkm v roce 2017 èiní dle èl. 4 odst. 4 
této smlouvy èástku 71,01 Kè. Tato cena bude pro kalendáøní rok 
2019 a pro roky následující upravena postupem dle èl. 4 odst. 7 
této smlouvy. 

T je èástka odpovídající Výnos'm! pro! výpo#et! kompenzace 
dosa�eným Dopravcem v pøíslu�ném kalendáøním roce �i� ve 
vztahu k dopravním výkonùm dle této smlouvy (tj. spojùm dle této 
smlouvy), jimi� se rozumí jejich vý�e v pøíslu�ném kalendáøním 
roce bez DPH. 

3. Objednatel bude Dopravci v ka�dém pøíslu�ném kalendáøním mìsíci Doby 
plnìní, s výjimkou ka�dého prosince, poskytovat m&sí#ní!zálohovou!platbu 
(ZPji) vypoèítanou dle vzorce uvedeného v tomto odstavci ní�e. Takto 
vypoètená mìsíèní zálohová platba se matematicky zaokrouhlí na celé tisíce. 
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kde: 

ZPji je výsledná èástka m&sí#ní! zálohové! platby za pøíslu�ný (ji� 
ukonèený) kalendáøní mìsíc �j� v kalendáøním roce �i�. 

Vji jsou Výkony realizované Dopravcem v pøíslu�ném (ji� 
ukonèeném) kalendáøním mìsící �j� v kalendáøním roce �i� 
vypoètené jako rozdíl mezi (i) Objednaným dopravním výkonem 
(ve vlkm) v pøíslu�ném kalendáøním mìsíci �j� v kalendáøním roce 
�i� a (ii) Neuplatnitelným dopravním výkonem (ve vlkm) 
v pøíslu�ném kalendáøním mìsíci �j� v kalendáøním roce �i�. 

 Dopravce je povinen uplatnit mno�ství vlkm v rozsahu 
stanoveném pro úseky mezi jednotlivými zastávkami 
Objednatelem v p"íloze!#.!1této smlouvy, a to i v pøípadì, �e je 
urèitý dopravní výkon realizován v souladu s èl. 9 této smlouvy 
prostøednictvím náhradní autobusové dopravy. V pøípadech, kdy 
byl Dopravce s ohledem na aktuální poèet cestujících na 
�eleznièní lince nucen nasadit na zaji�tìní náhradní autobusové 
dopravy více ne� jedno vozidlo, není Dopravce pøi výpoètu Výkonù 
(Vji) oprávnìn násobit realizovaný dopravní výkon poètem 
nasazených vozidel (tj. Dopravce je oprávnìn uplatnit tuto èástku 
za dopravní výkon realizovaný prostøednictvím náhradní 



 

autobusové dopravy pouze jedenkrát, bez ohledu na poèet 
nasazených vozidel). 

Ci je Základní! cena! na! 1! vlkm platná v kalendáøním roce �i�. 
Základní cena na 1 vlkm v roce 2017 èiní dle èl. 4 odst. 4 této 
smlouvy èástku 126,38 Kè. Tato cena bude pro kalendáøní rok 
2019 a pro roky následující opravena postupem dle èl. 4 odst. 6 
této Smlouvy. 

Tji je èástka odpovídající Výnos'm! pro! výpo#et! kompenzace 
dosa�eným Dopravcem v pøíslu�ném (ji� ukonèeném) 
kalendáøním mìsíci �j� v kalendáøním roce �i� ve vztahu 
k dopravním výkonùm dle této smlouvy (tj. spojùm dle této 
smlouvy), jimi� se rozumí jejich vý�e v pøíslu�ném kalendáøním 
mìsíci bez DPH. 

4. Dopravce je povinen pøedlo�it Objednateli nejpozdìji do 20 dnù po skonèení 
ka�dého (ji� ukonèeného) kalendáøního mìsíce Doby plnìní, s výjimkou mìsíce 
prosince, �m&sí#ní!výkaz� dle vzoru obsa�eného v p"íloze!#.!5 smlouvy, a to v 
elektronické podobì (soubor MS Excel nebo ekvivalent, za pøedpokladu, �e 
takový ekvivalentní formát Objednatel pøedem akceptuje). Dopravce je povinen 
zasílat mìsíèní výkaz výhradnì prostøednictvím své datové schránky do datové 
schránky Objednatele. Mìsíèní výkaz (protokol) musí být vyplnìn øádnì a 
pravdivì a musí být opatøen kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby 
oprávnìné jednat za Dopravce. V mìsíèním výkazu Dopravce pravdivì a úplnì 
uvede: 

a) vyèíslení Objednaného dopravního výkonu v pøíslu�ném kalendáøním 
mìsíci, 

b) vyèíslení Neuplatnitelného dopravního výkonu v pøíslu�ném kalendáøním 
mìsíci, 

c) vyèíslení Výkonù (Vji) v pøíslu�ném kalendáøním mìsíci; 

d) vý�i Základní ceny na 1 vlkm (Ci) platné v pøíslu�ném kalendáøním roce; 

e) vyèíslení dopravního výkonu realizovaného v pøíslu�ném kalendáøním 
mìsíci prostøednictvím náhradní autobusové dopravy dle èl. 9 této smlouvy, 

f) vyèíslení Výnosù pro výpoèet kompenzace dle této smlouvy v pøíslu�ném 
kalendáøním mìsíci (Tji), 

g) v návaznosti na údaje uvedené shora pod písm. a) a� f) vyèíslení pøíslu�né 
mìsíèní zálohové platby (ZPji). 

Dopravce pøedlo�í Objednateli spolu s mìsíèním výkazem úèetní doklad k 
pøíslu�né mìsíèní zálohové platbì se splatností 21 dní ode dne jejího doruèení 
Objednateli. Úèetní doklad musí být v souladu s právními pøedpisy a musí 
obsahovat té� èíslo této smlouvy. V úèetním dokladu musí být uveden údaj o 
splatnosti. Pokud Objednatel úèetní doklad pøedlo�ený Dopravcem schválí 
nebo jej do 15 dnù ode dne jejího doruèení nevrátí Dopravci k pøepracování, 
zaplatí Objednatel Dopravci úèetní doklad ve lhùtì splatnosti. Pokud Objednatel 
úèetní doklad pøedlo�ený Dopravcem neschválí (zejména obsahuje-li chybné 
údaje, resp. neobsahuje-li dohodnuté nále�itosti nebo nále�itosti podle platných 
právních pøedpisù), je Objednatel oprávnìn úèetní doklad ve lhùtì 15 dnù ode 



 

dne jeho obdr�ení bez zaplacení vrátit. Dopravce je povinen podle povahy 
nesprávnosti úèetní doklad opravit nebo novì vyhotovit, a to v�dy s novou 
lhùtou splatnosti, a odeslat jej Objednateli nejpozdìji do 10 dnù od data 
doruèení vráceného úèetního dokladu Dopravci. Nová lhùta splatnosti zaène 
bì�et zcela od poèátku ode dne doruèení øádnì opraveného nebo novì 
vyhotoveného úèetního dokladu Objednateli. Objednatel se nemù�e dostat do 
prodlení s placením úèetního dokladu, který nemá v�echny nále�itosti nebo je 
chybný nebo je vyhotoven Dopravcem v rozporu s touto smlouvou nebo 
právními pøedpisy. Objednatel v�ak není povinen vyplatit Dopravci mìsíèní 
zálohovou platbu, pokud Dopravce v rozporu se svými povinnostmi pøeru�í, 
omezí èi ke stanovenému termínu nezahájí provoz na libovolném Spoji 
uvedeném v p"íloze!#.!1 této smlouvy, a to a� do pátého dne následujícího po 
dni, kdy Dopravce zjedná nápravu. 

5. V prùbìhu trvání této smlouvy je Dopravce povinen ve vztahu ke ka�dému 
kalendáønímu roku plnìní této Smlouvy pøedlo�it Objednateli celkové roèní 
vyúètování kompenzace dle vzoru uvedeného v p"íloze!#.!5 smlouvy (dále jen 
�Celkové!vyú#tování�) za pøíslu�ný kalendáøní rok do 20. ledna bezprostøednì 
následujícího kalendáøního roku. Po ukonèení smlouvy je Dopravce povinen 
pøedlo�it Celkové vyúètování nejpozdìji ve lhùtì 20 kalendáøních dnù po 
ukonèení smlouvy, a to ve vztahu k uplynulému období pøíslu�ného 
kalendáøního roku. V Celkovém vyúètování Dopravce pravdivì a úplnì uvede: 

a) vyèíslení Objednaného dopravního výkonu v jednotlivých mìsících 
kalendáøního roku a v celém pøíslu�ném kalendáøním roce, 

b) vyèíslení Neuplatnitelného dopravního výkonu v jednotlivých mìsících 
kalendáøního roku a v celém pøíslu�ném kalendáøním roce, 

c) vyèíslení Výkonù v jednotlivých mìsících kalendáøního roku (Vji) a v celém 
pøíslu�ném kalendáøním roce (V), 

d) vyèíslení Výnosù pro výpoèet kompenzace dle této smlouvy v jednotlivých 
mìsících kalendáøního roku (Tji) a v celém pøíslu�ném kalendáøním roce (T), 

e) výpoèet kompenzace (K) postupem dle této smlouvy, 

f) vyèíslení mìsíèních zálohových plateb poskytnutých Objednatelem 
Dopravci v jednotlivých mìsících kalendáøního roku a v celém pøíslu�ném 
kalendáøním roce, 

g) v návaznosti na údaje uvedené shora pod písm. a) a� f) vyèíslení 
odpovídajícího doplatku nebo pøeplatku kompenzace. 

6. Pokud je rozdíl mezi (i) kompenzací za pøíslu�ný kalendáøní rok vypoèítanou dle 
èl. 5 odst. 2 této smlouvy a (ii) souètem zálohových plateb uhrazených 
Objednatelem Dopravci ve vztahu k mìsícùm pøíslu�ného kalendáøního roku 
kladné èíslo, jedná se o nedoplatek. Dopravce je v takovém pøípadì povinen 
pøedlo�it Objednateli spolu s Celkovým vyúètováním dle èl. 5 odst. 5 této 
smlouvy úèetní doklad k vyúètování nároku na kompenzaci ve vý�i tohoto 
nedoplatku se splatností 21 dní ode dne doruèení Objednateli. Úèetní doklad 
musí být v souladu s právními pøedpisy a musí obsahovat èíslo této smlouvy. V 
úèetním dokladu musí být uveden údaj o splatnosti. Jestli�e úèetní doklad 
neobsahuje dohodnuté nále�itosti nebo nále�itosti podle platných právních 
pøedpisù, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybnì, je Objednatel oprávnìn 



 

úèetní doklad ve lhùtì 15 dnù ode dne jeho obdr�ení bez zaplacení vrátit. 
Dopravce je povinen podle povahy nesprávnosti úèetní doklad opravit nebo 
novì vyhotovit, a to v�dy s novou lhùtou splatnosti, a odeslat jej Objednateli 
nejpozdìji do 10 dnù od data doruèení vráceného úèetního dokladu Dopravci. 
Nová lhùta splatnosti zaène bì�et zcela od poèátku ode dne doruèení øádnì 
opraveného nebo novì vyhotoveného úèetního dokladu Objednateli. 
Objednatel se nemù�e dostat do prodlení s placením úèetního dokladu, který 
nemá v�echny nále�itosti nebo je chybný nebo je vyhotoven Dopravcem v 
rozporu s touto smlouvou nebo právními pøedpisy. 

7. Pokud je rozdíl mezi (i) kompenzací za pøíslu�ný kalendáøní rok vypoèítanou dle 
èl. 5 odst. 2 této smlouvy a (ii) souètem zálohových plateb uhrazených 
Objednatelem Dopravci ve vztahu k jednotlivým mìsícùm pøíslu�ného 
kalendáøního roku záporné èíslo, jedná se o p"eplatek. Dopravce je v takovém 
pøípadì povinen pøedlo�it Objednateli spolu s Celkovým vyúètováním dle èl. 5 
odst. 5 této smlouvy úèetní doklad ve vý�i tohoto pøeplatku se splatností 21 dní 
ode dne doruèení Objednateli. Úèetní doklad musí být v souladu s právními 
pøedpisy a musí obsahovat èíslo této smlouvy. V úèetním dokladu musí být 
uveden údaj o splatnosti. Pokud Objednatel úèetní doklad pøedlo�ený 
Dopravcem schválí nebo jej do 15 dnù ode dne jeho doruèení nevrátí Dopravci 
k pøepracování, za�le Dopravce Objednateli pøeplatek ve lhùtì splatnosti 
uvedené v úèetním dokladu. Vrátí-li Objednatel Dopravci úèetní doklad ve lhùtì 
do 15 dnù ode dne jeho obdr�ení k pøepracování (zejména z dùvodù, �e 
neobsahuje dohodnuté nále�itosti nebo nále�itosti podle platných právních 
pøedpisù, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybnì èi z dùvodù jakýchkoliv 
nedostatkù, nesprávností èi chyb zji�tìných Objednatelem v úèetním dokladu), 
je Dopravce povinen podle povahy nesprávný úèetní doklad opravit nebo novì 
vyhotovit a odeslat jej Objednateli nejpozdìji do 10 kalendáøních dnù od data 
doruèení vráceného úèetního dokladu Dopravci. Novou lhùtu splatnosti v 
takovém pøípadì urèí Objednatel. 

8. Smluvní strany se dohodly, �e v �ádném kalendáøním roce Doby plnìní nesmí 
kompenzace vypoètená podle tohoto èl. 5 (pøípadnì navý�ená o platby dle èl. 4 
odst. 9 smlouvy) pøekroèit maximální vý�i kompenzace dle Zákona o veøejných 
slu�bách a provádìcích právních pøedpisù, tj. èástku, v jejím� dùsledku by podíl 
èistého pøíjmu k provozním aktivùm pøevý�il maximální dovolenou míru výnosu 
na kapitál stanovenou pøíslu�nými právními pøedpisy. K datu uzavøení této 
smlouvy èiní maximální dovolená míra výnosu na kapitál 7,5 % roènì z 
provozních aktiv vymezených v § 6 Vyhlá�ky è. 296/2010 Sb. 

9. Smluvní strany se dále dohodly, �e za �ádných okolností nesmí vý�e roèní 
kompenzace dle této smlouvy pøekroèit èástku rovnající se èistému finanènímu 
dopadu, který odpovídá souètu pozitivních nebo negativních dopadù, které má 
plnìní závazku veøejné slu�by na náklady a pøíjmy Dopravce. Dopady se 
posoudí porovnáním situace, kdy jsou závazky dle této smlouvy splnìny, se 
situací, která by nastala, kdyby takové závazky splnìny nebyly. Èistý finanèní 
dopad se vypoèítá jako rozdíl mezi (i) souètem (a) nákladù Dopravce vzniklých 
v souvislosti se závazky dle této smlouvy a (b) pøimìøeným ziskem (tak, jak je 
definován právními pøedpisy) a (ii) souètem (a) kladných finanèních dopadù na 
Dopravce vzniklých v rámci sítì provozované v souvislosti s tìmito závazky, a 
(b) ziskù Dopravce z tarifu nebo jakýchkoli jiných pøíjmù Dopravce vzniklých pøi 
plnìní tìchto závazkù. 



 

10. Dopravce je v této souvislosti povinen pøedlo�it Objednateli za ka�dý (ji� 
uplynulý) kalendáøní rok Doby plnìní (i) výkaz!skute#ných!náklad'!a!výnos' 
dle § 4 odst. 3 a § 5 odst. 3 Vyhlá�ky 296/2010 Sb. a (ii) výkaz!skute#ných!
provozních!aktiv dle § 6 odst. 7 Vyhlá�ky 296/2010 Sb., a to ve lhùtì do 30. 
dubna následujícího kalendáøního roku. 

11. V rozsahu, ve kterém v pøíslu�ném kalendáøním roce Doby plnìní kompenzace 
vypoètená podle tohoto èl. 5 pøípadnì pøesáhne maximální vý�i kompenzace 
zji�tìnou dle odst. 8 a 9 tohoto èlánku smlouvy vý�e, se tato kompenzace 
nehradí. K pøípadnì uhrazené kompenzaci nad rámec maximální vý�e 
kompenzace je Dopravce bezodkladnì povinen pøedlo�it Objednateli úèetní 
doklad a tuto èástku Objednateli uhradit postupem dle odst. 7 tohoto èlánku této 
smlouvy vý�e. 

 LÁNEK!6 
NORMY KVALITY 

1. Dopravce je povinen mít pro úèely plnìní této smlouvy k dispozici od prvního 
dne platnosti jízdního øádu 2019/2020 a� do posledního dne platnosti jízdního 
øádu 2028/2029: 

a) alespoò osm základních vozidel splòujících Standardy kvality a bezpeènosti 
dle #l.!1!p"ílohy!#.!2 této smlouvy (dále jen �základní!vozidla�);  

b) alespoò jedno zálohové vozidlo splòující Standardy kvality a bezpeènosti dle 
#l.!1!p"ílohy!#.!2 této smlouvy (dále jen �zálohová!vozidla!typu!A�) nebo 
Standardy kvality a bezpeènosti dle #l.!2!p"ílohy!#.!2 této smlouvy (dále jen 
�zálohová!vozidla!typu!B�, zálohová vozidla typu A a zálohová vozidla typu 
B spoleènì dále té� jen jako �zálohová! vozidla�), základní vozidla a 
zálohová vozidla spoleènì dále té� jen jako �vozidla� nebo �vlaky�); a 

c) pøípadnì dal�í zálohová vozidla v odpovídajícím poètu, pokud bude v 
konkrétních pøípadech pro øádné plnìní povinností Dopravce dle této 
smlouvy nezbytné pou�ít dal�í zálohová vozidla nad rámec minimálního 
poètu dle písm. b) tohoto ustanovení (ustanovení èl. 9 odst. 20 této smlouvy 
tím není dotèeno). 

Dopravce bude prostøednictvím vozidel dle písm. a) a� c) toho ustanovení 
provozovat veøejnou osobní drá�ní dopravu na linkách dle p"ílohy! #.! 1 této 
smlouvy. Dopravce se dále zavazuje, �e po celou Dobu plnìní bude v�echna 
základní vozidla provozovat takovým zpùsobem, �e ka�dé z tìchto základních 
vozidel bude v souhrnu za celou Dobu plnìní pravidelnì nasazováno do 
provozu a �e rozsah, v jakém budou základní vozidla provozována, se bude v 
pøípadì jednotlivých základních vozidel li�it pouze nevýznamnì.  

2. Dopravce v této souvislosti vypracuje a poskytne Objednateli rovnì�: 

a) plán pravidelného øazení jednotlivých vlakù, a 

b) seznam vozidel, která budou pou�ívána pøi plnìní této smlouvy dle èl. 6 odst. 
1 písm. a) a b) vý�e, s uvedením jednoznaèného identifikátoru u ka�dého 
vozidla (pro vylouèení pochybností se uvádí, �e Dopravce je oprávnìn 
vyu�ívat pro plnìní této smlouvy vy��í poèet základních vozidel nebo 
zálohových vozidel, ne� jsou poèty stanovené v odst. 1 písm. a) a b) tohoto 
èlánku). 



 

Dokumenty dle písm. a) a b) vý�e pøedlo�í Dopravce Objednateli nejpozdìji 
jeden mìsíc pøed zahájením platnosti ka�dého jízdního øádu. Výjimku tvoøí první 
období platnosti jízdního øádu, kdy Dopravce tyto dokumenty pøedlo�í 
Objednateli nejpozdìji 1. 12. 2019. 

3. Dopravce je povinen uspoøádat za úèasti zástupcù Objednatele kontrolní den 
alespoò jednoho Dopravcem vybraného základního vozidla (dále jen �vybrané!
základní! vozidlo�), a to nejpozdìji 6 mìsícù pøed prvním dnem platnosti 
jízdního øádu 2019/2020 (dále jen �kontrolní!den�). Dopravce o datu a místu 
konání kontrolního dne Objednatele písemnì informuje, a to s pøedstihem 
nejménì 14 dnù. Pro vylouèení pochybností Smluvní strany sjednávají, �e 
kontrolní den se mù�e uskuteènit pouze na území Èeské republiky nebo 
Spolkové republiky Nìmecko (podle toho, kde se bude vybrané základní vozidlo 
aktuálnì nacházet). V prùbìhu kontrolního dne je Dopravce povinen vhodnými 
zpùsoby, zejména prostøednictvím zku�ební jízdy vybraného základního 
vozidla, prokázat Objednateli, �e vybrané základní vozidlo splòuje v�echny 
po�adavky stanovené v pøíloze è. 2 této smlouvy (zejména ve vztahu ke kvalitì 
a provedení jeho interiéru), a to vèetnì v�ech po�adavkù na modernizaci, které 
mají základní vozidla dle pøílohy è. 2 splòovat nejpozdìji k prvnímu dni platnosti 
jízdního øádu 2021/2022. V prùbìhu kontrolního dne je Dopravce rovnì� 
povinen Objednateli pøedlo�it kopii podepsané smlouvy na provedení 
modernizace základních vozidel potvrzující, �e Dopravce závaznì zadal 
provedení modernizace v�ech ostatních základních vozidel (tj. s výjimkou 
vybraného základního vozidla) a �e tato modernizace bude provedena tak, aby 
v�echna zbývající základní vozidla splòovala po�adavky na modernizaci dle 
pøílohy è. 2 nejpozdìji k prvnímu dni platnosti jízdního øádu 2021/2022. Smluvní 
strany se dohodly, �e o prùbìhu zku�ebního dne sepí�í písemný protokol, v 
nìm� budou popsány pøípadnì zji�tìné nedostatky Dopravcem vybraného 
základního vozidla a který bude opatøen podpisy zástupcù Smluvních stran. 
Pokud budou v prùbìhu kontrolního dne zji�tìny u Dopravcem vybraného 
základního vozidla nedostatky, je Dopravce povinen ve lhùtì nejpozdìji do 
jednoho mìsíce kontrolní den uspoøádat znovu, a to i opakovanì, a� do 
okam�iku, kdy Dopravce proká�e Objednateli, �e zji�tìné nedostatky 
vybraného základního vozidla byly odstranìny. Dopravce je dále povinen 
zajistit, aby pøípadné nedostatky zji�tìné v prùbìhu kontrolního dne u 
vybraného základního vozidla byly odstranìny také u v�ech ostatních 
základních vozidel tak, aby tato základní vozidla splòovala po�adavky dle 
pøílohy è. 2. Pro vylouèení pochybností Smluvní strany výslovnì sjednávají, �e 
náklady spojené s uspoøádáním kontrolního dne ponese výluènì Dopravce. 

4. Dopravce je povinen zajistit, �e jeho provoz bude splòovat pøíslu�né Standardy 
kvality a bezpeènosti, a je rovnì� povinen zajistit výkon dal�ích slu�eb 
souvisejících s plnìním této smlouvy. Dopravce je zejména, nikoliv v�ak 
výluènì, povinen: 

a) zajistit, �e drá�ní vozidla pou�ívaná k plnìní této smlouvy mohou být v 
Èeské republice dle obecnì závazných právních pøedpisù provozována ve 
veøejné osobní drá�ní dopravì a �e splòují ve�keré po�adavky blí�e 
specifikované v p"íloze!#.!2 této smlouvy; 

b) vést evidenci drá�ních vozidel nasazených k plnìní této smlouvy a evidovat 
výkony tìchto vozidel zpùsobem dle p"ílohy!#.!2 a p"ílohy!#.!5 této smlouvy; 



 

c) umo�nit nástup a výstup osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
do drá�ního vozidla a umo�nit pohyb uvedených osob v drá�ním vozidle; 

d) umo�nit pøepravu dìtských koèárkù, jízdních kol (resp. ly�í, snowboardù); 

e) peèovat o interiér a vzhled drá�ního vozidla zpùsobem dle p"ílohy!#.!2 této 
smlouvy, zajistit vyprázdnìní odpadkových ko�ù; 

f) zajistit bezzávadný odjezd soupravy z výchozí stanice ka�dého vlaku, 
souprava musí být uklizena zpùsobem dle p"ílohy!#.!2 této smlouvy; 

g) odstranit graffiti nacházející se na vnìj�ím nátìru vozidla nebo v jeho 
interiéru, a to nejpozdìji do 3 pracovních dní poté, co provozní personál 
Dopravce výskyt graffiti zjistil; 

h) zajistit, �e v prùbìhu denního nasazení vozidla bude na ka�dém WC 
zaji�tìna tekoucí voda, vèetnì vody na mytí rukou; 

i) zajistit, �e v prùbìhu denního nasazení vozidla bude ka�dé WC v soupravì 
vybaveno hygienickými prostøedky (alespoò mýdlem, toaletním papírem a 
prostøedky na osu�ení rukou); 

j) zajistit ve vnitøních prostorách pro cestující teplotu alespoò 18 °C; 

k) zveøejnit ve vozidlech telefonní èísla pro nouzová volání; 

l) umo�nit ve vlacích vyu�ívání Wi-Fi internetového pøipojení, zásuvek na 
nabíjení drobné elektroniky (napø. USB zásuvky) v poètu odpovídajícím 
Standardùm kvality a bezpeènosti dle p"ílohy!#.!2 této smlouvy; 

m) zajistit, �e personál Dopravce bude zaji��ovat odbavování cestujících 
vlastním pøenosným elektronickým odbavovacím systémem v souladu s 
p"ílohou! #.! 7 této smlouvy, který Objednatel k zaji�tìní schválil, a bude 
vyu�ívat ve�keré funkcionality elektronického odbavovacího systému 
stanovené touto smlouvou pøi plnìní povinností dle této smlouvy; 

n) zajistit, �e pro tisk jízdních dokladù dle této smlouvy bude pou�íván vlastní 
papír Dopravce s ochrannými prvky alespoò dle p"ílohy!#.!7 této smlouvy, 
pøípadnì s takovými lep�ími ochrannými prvky, jejich� pou�ití bude mezi 
Smluvními stranami odsouhlaseno, Dopravce se souèasnì zavazuje, �e jím 
pou�ívaný papír a jeho ochranné prvky budou odpovídat nejlep�í mo�né 
kvalitì papíru a ochranných prvkù pou�ívaných Dopravcem v rámci Èeské 
republiky; 

o) zajistit, �e v�ichni provozní zamìstnanci Dopravce, kteøí jsou v 
bezprostøedním styku s cestujícími, tedy zejména èlenové vlakového 
doprovodu nebo pracovníci zákaznických center (dále jen �provozní!
zam&stnanci�), budou vybaveni slu�ebním stejnokrojem. Za výstrojní 
souèástky slu�ebního stejnokroje jsou pova�ovány pevná uzavøená obuv, 
kalhoty dlouhé zimní/letní (�eny mohou nosit suknì; suknì v�ak musí být 
minimálnì takové délky, aby zakrývala kolena), ko�ile s krátkým/dlouhým 
rukávem, vázanka, svetr/bunda, pøièem� platí, �e výstrojové souèástky musí 
být opatøeny neodstranitelným logem Dopravce. Pro vyjasnìní pøípadných 
pochybností se dále uvádí, �e za povinné stejnokrojové souèástky (které 
jsou pou�ívány v�dy) se pova�ují pevná uzavøená obuv, kalhoty dlouhé 
zimní/letní, ko�ile s krátkým/dlouhým rukávem a vázanka. Za volitelné 
výstrojní souèástky (tyto mohou být pou�ívány v závislosti na aktuálních 



 

klimatických podmínkách) jsou pova�ovány svetr/bunda. Dopravce je dále 
povinen zajistit, �e (i) v�ichni provozní zamìstnanci Dopravce budou nosit 
slu�ební stejnokroj na v�ech spojích dle této smlouvy a bìhem celé Doby 
plnìní dle této smlouvy a (ii) �e ka�dý provozní zamìstnanec Dopravce 
nastoupí do práce ve slu�ebním stejnokroji a po celou dobu pøepravního 
výkonu bude dbát o svùj zevnìj�ek. Ve výjimeèných pøípadech (napø. nový 
nástup, po�kození stejnokrojových souèástek bìhem smìny, zapomenutí 
stejnokroje apod.) mohou provozní zamìstnanci Dopravce vykonávat 
pracovní èinnost i bez slu�ebního stejnokroje, v civilním obleèení, které bude 
jednobarevné (povolená je pouze rozdílná barva kalhot a ko�ile) a bez 
výrazných znakù èi nápisù. 

5. Dopravce se zavazuje, �e odbavení cestujících bude kromì shora uvedených 
podmínek splòovat následující minimální po�adavky: 

a) musí být zøízeno a provozováno zákaznické centrum zaji��ující prodej 
ve�kerých jízdních dokladù a poskytování informací snadno dostupné z 
tarifního bodu Louny. Provozní doba v zákaznickém centru je upravena v 
p"íloze!#.!2 této smlouvy; 

b) v ka�dém vlaku musí být nejménì jeden èlen vlakového doprovodu; 

c) èlenové vlakového doprovodu musí hovoøit plynnì èesky (pøípadnì 
slovensky) a dále nejménì jeden èlen vlakového doprovodu musí být: 

(i) vybaven jazykovým certifikátem, který prokazuje jeho znalost 
anglického nebo nìmeckého jazyka odpovídající alespoò úrovni A1 
dle Spoleèného evropského referenèního rámce (SERR) a od jeho� 
vydání neuplynulo ke dni zahájení provozu Dopravcem dle této 
smlouvy více jak 10 let, mít dostateènou slovní zásobu v oblasti 
dopravy, nebo 

(ii) rodilým mluvèím anglického nebo nìmeckého jazyka; 

a provádìt prodej a kontrolu jízdních dokladù cestujících prùbì�nì po celou 
dobu jízdy vlaku; 

d) èlenové doprovodu vlaku musí být pro�koleni pro jednání v krizových 
situacích; 

e) èlenové vlakového doprovodu musí být oznaèeni jako osoby urèené pro styk 
s cestující veøejností, musí ve vztahu k cestujícím dodr�ovat normy slu�ného 
chování a musí být schopni poskytnout cestujícím informace o spojení 
veøejnou dopravou v rámci Èeské republiky a o Tarifu DÚK; 

f) pøi prodeji jízdních dokladù ve vlaku nesmí být úètována cena jízdného 
zvý�ená o pøirá�ku za odbavení ve vlaku. Pokud se tak Smluvní strany 
dohodnou, mù�e Dopravce z tohoto pravidla stanovit výjimku v pøípadì, �e 
(i) cestující nastoupí ve stanici, ve které je v dobì pøed odjezdem vlaku 
otevøeno zákaznické centrum podle písmene a) nebo jiné informaèní 
centrum Dopravce splòující po�adavky podle pøílohy 2, èlánku 5 této 
smlouvy, (ii) a zároveò cestující nepøedlo�í jízdní doklad jiného �eleznièního 
dopravce, který byl platný do této stanice v dobì bezprostøednì 
pøedcházející odjezdu vlaku; 



 

g) èlenové obsluhy vlaku, jejich� hlavním úkolem je prodej jízdních dokladù, 
musí být cestujícím k dispozici po celou dobu jízdy vlaku, s výjimkou pøípadù, 
kdy se budou podílet na èinnostech souvisejících s výpravou vlaku vèetnì 
pøípadné pøípravy vlakové dokumentace ve výchozí a pøípadnì obratové 
stanici vlaku. 

6. Dopravce je povinen mít vedle pøedepsaného minimálního poètu základních 
vozidel dle èl. 6 odst. 1 písm. a) po celou dobu trvání této smlouvy zaji�tìna 
zálohová vozidla v souladu s odst. 1 písm. b) a c) tohoto èlánku vý�e, a dále 
dostateèné zaji�tìní servisních slu�eb, náhradních dílù, personálu a dal�ích 
nezbytných vìcí a práv (vèetnì potøebných rezerv) pro plnìní svých závazkù z 
této smlouvy tak, aby byl s vynalo�ením odborné péèe schopen za v�ech 
okolností dodr�et ve�keré po�adavky stanovené touto smlouvou, zejména, 
nikoliv v�ak výluènì, stanovené Standardy kvality a bezpeènosti a výkon dal�ích 
slu�eb souvisejících s plnìním dle této smlouvy. Základní a zálohová vozidla, 
servisní slu�by, náhradní díly, personál nebo dal�í nezbytné vìci a práva mohou 
být Dopravcem vyu�ívána pro jiné úèely ne� pro plnìní povinností Dopravce dle 
této smlouvy. Pou�ití pro jiné úèely v�ak za �ádných okolností nesmí mít 
negativní dopad na plnìní povinností Dopravce vyplývajících z této smlouvy. V 
pøípadì poru�ení povinností Dopravce nebude tato skuteènost pova�ována za 
mimoøádnou nepøedvídatelnou a nepøekonatelnou pøeká�ku dle èl. 16 této 
smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, �e pro pøepravu osob a zavazadel bude platit Tarif 
DÚK, od nìho� se Dopravce nesmí odchýlit. Dopravce je v mezích dovolených 
platnými právními pøedpisy povinen vydat a uveøejnit pøepravní podmínky, které 
budou uplatòovány vùèi cestujícím na Spojích dle této smlouvy, pøièem� takové 
pøepravní podmínky musí být v souladu se Smluvními pøepravními podmínkami 
DÚK.  Dopravce prohla�uje, �e se pøed podpisem této smlouvy seznámil s 
aktuálním znìním Tarifu DÚK a Smluvních pøepravních podmínek DÚK. 
Objednatel je oprávnìn Tarif DÚK èi Smluvní pøepravní podmínky DÚK kdykoliv 
zmìnit, pøièem� Dopravce je v takovém pøípadì povinen se tìmito zmìnami øídit 
a pøípadnì upravit jím vypracované pøepravní podmínky tak, aby odpovídaly 
zmìnìným po�adavkùm Objednatele. Zmìny v Tarifu DÚK èi Smluvních 
pøepravních podmínkách DÚK Objednatel oznámí Dopravci (i) písemným 
pokynem zaslaným na adresu Dopravce uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo 
(ii) datovou zprávou zaslanou do datové schránky Dopravce uvedené v èlánku 
17 této smlouvy, nebo (iii) e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu kterékoliv 
z kontaktních osob Dopravce uvedených v èlánku 17 této smlouvy, a to v�dy 
nejménì 60 kalendáøních dnù pøede dnem, od kterého mají být takové zmìny v 
Tarifu DÚK èi Smluvních pøepravních podmínkách DÚK uplatòovány vùèi 
cestujícím. Dopravce je povinen Objednateli potvrdit pøijetí oznámení 
Objednatele o zmìnách v Tarifu DÚK èi Smluvních pøepravních podmínkách 
DÚK bez zbyteèného odkladu po jeho obdr�ení. Dopravce je povinen 
informovat cestující o zmìnách v Tarifu DÚK a pøepravních podmínkách 
prostøednictvím svých webových stránek, ve v�ech vozidlech pou�ívaných k 
plnìní této smlouvy a také v zákaznických centrech (napø. prostøednictvím 
vývìsky), a to nejménì 14 kalendáøních dnù pøede dnem, od kterého mají být 
zmìnìný Tarif DÚK èi zmìnìné Smluvní pøepravní podmínky DÚK vùèi 
cestujícím uplatòovány. 



 

8. Pokud se tak Smluvní strany dohodnou ve formì písemného dodatku k této 
smlouvì, kterým se urèí zejména zpùsob rozdìlení tr�eb, bude Dopravce 
oprávnìn vyu�ívat svùj vlastní tarif pro pøepravu osob a zavazadel mezi 
zastávkami, z nich� alespoò jedna není tarifním bodem nacházejícím se na 
území Ústeckého kraje, v nìm� Spoje dle této smlouvy v souladu s platným 
jízdním øádem zastavují za úèelem nástupu nebo výstupu cestujících, nebo 
pøípadnì pro pøepravu osob a zavazadel ve zvlá�tních pøípadech pøedem 
odsouhlasených Objednatelem. Smluvní strany se dohodly, �e je výluèným 
právem Objednatele, zda se rozhodne uzavøít uvedený dodatek opravòující 
Dopravce k vyu�ití jeho vlastního tarifu nebo nikoli, pøièem� Dopravci nevzniká 
vùèi Objednateli �ádné právo nebo nárok na to, aby s ním Objednatel takový 
dodatek uzavøel nebo s ním o uzavøení takového dodatku jednal. V pøípadì, �e 
se Smluvní strany shora uvedeným zpùsobem dohodnou na tom, �e Dopravce 
bude oprávnìn vyu�ívat svùj vlastního tarif, musí vlastní tarif Dopravce 
odpovídat platnému Cenovému výmìru Ministerstva financí ÈR, kterým se 
vydává seznam zbo�í s regulovanými cenami pro pøíslu�ný rok, a dal�ím 
obecnì závazným právním pøedpisùm. 

9. Pro pøípad, �e bude zøízen Systém národního tarifu, se Dopravce zavazuje, �e 
se zapojí na základì pokynu Objednatele bez zbyteèného odkladu do 
uvedeného systému a �e v této souvislosti uèiní ve�keré nezbytné právní èi jiné 
kroky, zejména uzavøe s Objednatelem a se v�emi dal�ími pøíslu�nými subjekty 
ve�keré k tomu potøebné smlouvy èi dohody, a bude povinen vydávat a 
akceptovat ve�keré jízdní doklady v Systému národního tarifu vydané. Smluvní 
strany se dohodly, �e Dopravce nebude oprávnìn vùèi Objednateli po�adovat 
jakoukoliv kompenzaci nákladù nebo jiných finanèních výdajù vynalo�ených v 
dùsledku zapojení se do Systému národního tarifu. 

10. Dopravce je povinen na Spojích dle této smlouvy provádìt odbavování 
cestujících dle principù uvedených v pøíloze è. 7 a vydat ka�dému cestujícímu 
doklad v souladu s Tarifem DÚK a Smluvními pøepravními podmínkami DÚK, 
pøípadnì také v souladu s tarifem Pra�ské integrované dopravy (PID) a 
Smluvními a pøepravními podmínkami PID nebo i s národním tarifem, pokud 
bude zaveden. Dopravce je povinen k odbavování cestujících vyu�ívat 
výhradnì elektronický odbavovací systém poøízený Dopravcem na jeho 
náklady, schválený Objednatelem a splòující parametry uvedené v pøíloze è. 7. 
Elektronický odbavovací systém bude zaji��ovat kompletní komunikaci (ètení i 
zápis) pøi jakékoliv operaci s bezkontaktní èipovou kartou (prodej jízdního 
dokladu, zobrazení jízdních dokladù na bezkontaktní èipové kartì pøi nástupu 
cestujícího, dobití elektronické penì�enky) podle pravidel uvedených v èl. 7 
pøílohy è. 7. Dopravce zajistí pro�kolení v úvahu pøipadajícího personálu v 
obsluze elektronického odbavovacího systému (obsluha zaøízení, aktualizace 
vstupních dat o tarifu, aktualizace seznamu zakázaných karet, evidence 
prodaných jízdních dokladù, aj.). Data elektronického odbavovacího systému 
musí být Dopravcem aktualizována, a to v�dy nejpozdìji do 24 hodin poté, co 
budou aktualizovaná data Dopravci poskytnuta Objednatelem, popø. 
Zúètovacím centrem DÚK dle èl. 7 této smlouvy poskytnuta.  

11. Pokud to bude nezbytné pro naplnìní ní�e uvedených principù fungování DÚK, 
je Dopravce na �ádost Objednatele povinen na vlastní náklady nepøesahující 
50.000,- Kè (nejvíce v�ak tøikrát za Dobu plnìní) zajistit bez zbyteèného odkladu 
zmìnu jím pou�ívaného elektronického odbavovacího systému èi 



 

bezkontaktních èipových karet (pøípadnì té� odchylnì od parametrù 
bezkontaktních èipových karet èi elektronického odbavovacího systému 
popsaných v pøíloze è. 7 tak, aby byly tyto principy naplnìny: 

· zachování plné kontroly Objednatele nad DÚK; 

· fungování DÚK tak, aby byly spravedlivì distribuovány 
platby mezi jednotlivými dopravci zapojenými do DÚK; 

· ochrana investic (vlo�ených finanèních prostøedkù) cestujících; 

· zamezení podvodù èi sní�ení zvý�eného rizika podvodù s nástroji DÚK; 

· efektivní a u�ivatelsky pøátelský systém; a 

· soulad s novì definovanými principy odbavování cestujících v DÚK 
(úpravy software elektronického odbavovacího systému). 

Pokud by zmìna elektronického odbavovacího systému èi bezkontaktních 
èipových karet pou�ívaných Dopravcem (nezbytná ve shora uvedeném smyslu 
pro naplnìní vý�e uvedených principù fungování DÚK) prokazatelnì 
vy�adovala vynalo�ení nákladù pøesahujících 50.000,- Kè, je Dopravce povinen 
tuto skuteènost oznámit Objednateli a pøedlo�it mu podrobnou kalkulaci 
ve�kerých úèelných a hospodárných nákladù, které by si taková zmìna 
vy�ádala. Pokud Objednatel rozhodne, �e je Dopravce povinen pøíslu�nou 
zmìnu provést, je Dopravce povinen takovou zmìnu bez zbyteèného odkladu 
zajistit a Objednatel se zavazuje Dopravci uhradit ve�keré skuteèné úèelnì a 
hospodárnì vynalo�ené náklady nezbytné pro její provedení v rozsahu 
pøesahujícím 50.000,- Kè, a to nad rámec kompenzace hrazené dle èl. 5 této 
smlouvy (do vý�e 50.000,- Kè je tedy Dopravce povinen pøíslu�nou zmìnu 
realizovat na vlastní náklady). Pro vylouèení pochybností Smluvní strany 
sjednávají, �e v souvislosti se zmìnami v tarifu (pøidání tarifních kategorií, 
zavádìní nových tarifù, úpravy názvù tarifù, úpravy cen a èasových platností 
jednotlivých druhù jízdních dokladù, zmìny územní platnosti jízdních dokladù), 
které jsou obsa�eny ve strojovì èitelných datových souborech (xls, xlm a bin 
soubory), které obsahují data o DÚK (viz Pøíloha 7, èlánek 5, odst. 1b), a které 
Ústecký kraj poskytuje Dopravcùm bezplatnì, není Dopravce oprávnìn po 
Objednateli po�adovat jakoukoliv úhradu nákladù. 

Pro vylouèení pochybností Smluvní strany dále sjednávají, �e Dopravce není 
oprávnìn zajistit zmìnu jím pou�ívaného elektronického odbavovacího 
systému èi bezkontaktních èipových karet ve smyslu tohoto odstavce v rozsahu 
pøesahujícím 50.000,- Kè, pokud a dokud o jejím provedení v souladu s vý�e 
uvedeným nerozhodne Objednatel. Bude-li rozhodnutí Objednatele o provedení 
zmìny Dopravcem pou�ívaného elektronického odbavovacího systému èi 
bezkontaktních èipových karet ve smyslu tohoto odstavce podmínìno 
naplnìním urèitých zákonných pøedpokladù (napø. z oblasti veøejných zakázek, 
veøejné podpory nebo jiné oblasti), nelze o provedení takové zmìny rozhodnout 
døíve, ne� budou pøíslu�né zákonné pøedpoklady naplnìny. Po dokonèení 
zmìny, o jejím� provedení Objednatel podle tohoto pododstavce rozhodl, je 
Dopravce oprávnìn Objednateli zaslat úèetní doklad znìjící na rozdíl (i) èástky 
odpovídající ve�kerým skuteèným úèelnì a hospodárnì vynalo�eným 
nákladùm nezbytným pro provedení pøíslu�né zmìny a (ii) 50.000,- Kè. 
Objednatel je povinen Dopravci tuto èástku za podmínek stanovených ní�e 



 

zaplatit ve lhùtì splatnosti 21 dní ode dne doruèení øádnì vyhotoveného 
úèetního dokladu Objednateli. Úèetní doklad musí být vyhotoven v souladu s 
právními pøedpisy, musí obsahovat èíslo této smlouvy, údaj o splatnosti, 
podrobné vyúètování ve�kerých skuteèných Dopravcem úèelnì a hospodárnì 
vynalo�ených nákladù na provedení pøíslu�né zmìny a musí k nìmu být 
pøipojeny ve�keré doklady (napø. úèetní a daòové doklady), z nich� bude 
vynalo�ení takových nákladù prokazatelnì a vìrohodnì vyplývat. 

12. Objednatel je v souvislosti s odbavováním cestujících oprávnìn jednostrannì 
stanovit, které jízdní doklady je Dopravce na Spojích dle této smlouvy povinen 
uznávat; Dopravce je v této souvislosti povinen evidovat elektronickým 
odbavovacím systémem v�echny cestující s nárokem na bezplatnou pøepravu 
a v�echny cestující s jízdním dokladem, který je Dopravce povinen uznávat dle 
instrukcí Objednatele (napø. cestující se sí�ovou jízdenkou Labe-Elbe, která se 
neukládá na èipové karty, èi cestující s jakýmkoliv jízdním dokladem 
stanoveným Objednatelem). Dopravce je povinen vést pøesnou evidenci 
prodaných jízdních dokladù ve struktuøe jednotlivých druhù tìchto dokladù (na 
konci ka�dého provozního dne vytiskne tzv. �protokol o smìnì�). Tuto evidenci 
je Dopravce povinen uchovávat po celou Dobu plnìní a nejménì 5 let poté a na 
�ádost ji kdykoliv pøedlo�it Objednateli. 

13. Smluvní strany se dohodly, �e Dopravce je povinen uznávat jízdní doklady PID 
pouze v papírové podobì, a to prostøednictvím vizuální kontroly. Objednatel je 
v�ak oprávnìn kdykoliv v prùbìhu Doby plnìní vyzvat Dopravce k provedení 
takové úpravy elektronického odbavovacího systému, aby elektronický 
odbavovací systém akceptoval také elektronické jízdní doklady PID. V takovém 
pøípadì je Dopravce povinen Objednateli pøedlo�it k projednání podrobnou 
kalkulaci ve�kerých úèelných a hospodárných nákladù, které by si taková 
zmìna vy�ádala. Pokud Objednatel po projednání uvedené kalkulace 
rozhodne, �e je Dopravce povinen pøíslu�nou zmìnu provést, je Dopravce 
povinen takovou zmìnu bez zbyteèného odkladu zajistit a Objednatel se 
zavazuje Dopravci uhradit ve�keré skuteèné úèelnì a hospodárnì vynalo�ené 
náklady nezbytné pro její provedení, a to nad rámec kompenzace hrazené dle 
èl. 5 této smlouvy. Pro vylouèení pochybností smluvní strany shodnì prohla�ují, 
�e vý�e zmínìné úpravy elektronického odbavovacího systému, jejich� realizaci 
je Dopravce oprávnìn promítnout v kalkulaci, se mohou týkat výluènì 
softwarového vybavení elektronického odbavovacího systému. Hardwarové 
vybavení elektronického odbavovacího systému musí odpovídat po�adavkùm 
specifikovaným v p"íloze!#.!7, a to ji� od prvního dne Doby plnìní, tj. od prvního 
dne platnosti jízdního øádu 2019/2020, a jako takové je plnì zpùsobilé k 
provádìní odbavení dle Tarifu PID a Smluvních pøepravních podmínek PID (tj. 
vèetnì elektronických jízdních dokladù). 

14. Dopravce se zavazuje provádìt ve v�ech vlacích dle této Smlouvy pravidelné 
prùzkumy frekvence cestujících. Prùzkum se uskuteèní nejménì ètyøikrát v 
pøíslu�ném kalendáøním roce pøi respektování sezónní variace (jaro, léto, 
podzim, zima). Prùzkum bude realizován v�dy minimálnì po dobu alespoò 10 
po sobì navazujících dnù (konkrétnì alespoò od pátku a do pondìlí), a (ii) v 
zimì po dobu alespoò 7 po sobì navazujících dnù, které nebudou ovlivnìny 
specifickým re�imem (státní svátek, �kolní prázdniny v prùbìhu �kolního roku 
apod.). Dopravce je povinen informovat Objednavatele o realizaci prùzkumu 
nejpozdìji 15 kalendáøních dní pøed jeho zahájením. Výkazy z prùzkumu 



 

frekvence cestujících poskytne Dopravce Objednateli nejpozdìji 45 
kalendáøních dnù od posledního dne realizace. Vzor výkazu z prùzkumu 
frekvence cestujících je uveden v p"íloze!#.!8 této Smlouvy. 

 
 LÁNEK!7 

INTEGROVANÝ!DOPRAVNÍ!SYSTÉM!DÚK 

1. Za úèelem zkvalitnìní veøejné dopravy na území Ústeckého kraje Objednatel 
zavedl DÚK, jeho� podstatné prvky jsou popsány v pøíloze è. 7 této smlouvy. 
DÚK umo�òuje zejména: 

a) snaz�í pøepravu cestujících veøejnou dopravou vèetnì mo�nosti kombinace 
více druhù veøejné dopravy (napø. vlak a autobus); 

b) koordinaci v pøepravnì - provozní oblasti veøejné dopravy smìøující k 
zaji�tìní optimálních vazeb mezi spoji a dopravními prostøedky 
provozovanými rùznými dopravci a spoleèné nebo vzájemnì provázané 
poskytování souvisejících slu�eb; 

c) koordinaci v oblasti tarifní spoèívající v pou�ívání jednotného tarifu u 
zúèastnìných dopravcù, ani� by tím musela být dotèena platnost jiných tarifù 
pou�ívaných tìmito dopravci; 

d) kooperaci v oblasti ekonomiky, organizace a øízení mezi dopravci a dal�ími 
subjekty zodpovìdnými za hromadnou dopravu osob. 

2. V souvislosti s fungováním DÚK na území Ústeckého kraje je Dopravce povinen 
na v�ech Spojích dle této smlouvy uznávat vzájemnì jízdní doklady DÚK 
vydané ostatními dopravci zaji��ujícími veøejnou osobní dopravu v rámci DÚK, 
jako� i jakékoliv jiné jízdní doklady, jejich� povinné uznávání Dopravcem na 
linkách provozovaných dle této smlouvy je Objednatel oprávnìn Dopravci 
jednostrannì stanovit dle èl. 6 odst. 12 této smlouvy. 

3. Dopravce je povinen pøed zahájením provozu uzavøít pøíkazní smlouvu se 
Zúètovacím centrem DÚK, která je nutná pro zapojení do DÚK. Uzavøení vý�e 
uvedené smlouvy nebude mít vliv na cenu plnìní podle této smlouvy (jedná se 
napø. o øe�ení termínu zasílání dat do Zúètovacího centra, popis èinností, které 
Zúètovací centrum dìlá jménem Dopravce). 

4. Dopravce je povinen v pravidelných intervalech 24 hodin, nebude-li Smluvními 
stranami dojednána doba del�í: 

a) pøedávat Zúètovacímu centru a v záloze té� Objednateli informace o 
transakcích elektronického odbavovacího systému ve formì dle p"ílohy!#.!
7 této smlouvy; Dopravce je povinen poskytovat souèinnost Objednateli, 
resp. dodavateli elektronického odbavovacího systému, a zajistit, aby 
informace o transakcích elektronického odbavovacího systému byly v�dy 
úplné, a zamezit tak ztrátám transakcí; ztrátou transakce se pøitom rozumí 
pøeru�ení vzestupné øady èísel Dopravcem realizovaných transakcí; 

b) pøedávat Zúètovacímu centru a v záloze té� Objednateli identifikaèní data o 
v�ech zaøízeních pou�ívaných Dopravcem v elektronickém odbavovacím 
systému a jejich zmìnách; 

c) zajistit souèinnost s dodavateli pøi pøijímání dat od Zúètovacího centra (napø. 
aktualizovaný seznam zakázaných èipových karet (tzv. blacklist) a jeho 



 

nahrávání do v�ech zaøízení elektronického odbavovacího systému tak, aby 
nebylo mo�né pou�ití zakázaných èipových karet). 

5. Mezi jednotlivými dopravci zapojenými do DÚK bude probíhat v ka�dém 
kalendáøním mìsíci vzájemné zúètování jimi inkasovaných tr�eb, a to 
prostøednictvím Zúètovacího centra. Zúètovací centrum bude na základì 
informací dle vý�e uvedeného èl. 7 odst. 4 této smlouvy poskytnutých 
Dopravcem, resp. jinými dopravci zapojenými do DÚK, identifikovat ve vztahu 
ke ka�dému kalendáønímu mìsíci dopravní výkony provedené Dopravcem dle 
této smlouvy a dopravní výkony provedené Dopravcem èi jinými dopravci na 
jiných linkách v rámci DÚK. Zúètovací centrum následnì vypoète vý�i tr�eb, 
která takovým výkonùm Dopravce provedeným dle této smlouvy odpovídá, a 
porovná ji s vý�í tr�eb, kterou Dopravce v pøíslu�ném kalendáøním mìsíci 
skuteènì inkasoval. V pøípadì, �e budou tr�by skuteènì inkasované 
Dopravcem v pøíslu�ném kalendáøním mìsíci vy��í ne� tr�by, které souvisí s 
výkony provedenými Dopravcem dle této smlouvy, je Dopravce povinen zaslat 
èástku odpovídající tomuto rozdílu tøetí osobì èi tøetím osobám (jiným 
dopravcùm zapojeným do DÚK) prostøednictvím bankovního pøevodu a dle 
instrukcí Zúètovacího centra. Budou-li naopak tr�by skuteènì inkasované 
Dopravcem v pøíslu�ném kalendáøním mìsíci ni��í ne� tr�by, které by mìl 
Dopravce inkasovat za výkony provedené v pøíslu�ném kalendáøním mìsíci dle 
této smlouvy, bude Dopravci zaslána èástka odpovídající tomuto rozdílu tøetí 
osobou èi tøetími osobami (jinými dopravci zapojenými do DÚK) prostøednictvím 
bankovního pøevodu a dle instrukcí Zúètovacího centra. Dopravce je v 
souvislosti s provádìním zúètování dle tohoto odstavce povinen øídit se 
písemnými instrukcemi Zúètovacího centra a pøíslu�nou platbu v�dy provést 
(resp. pøijmout) do 10 kalendáøních dnù ode dne, kdy Dopravce takovou 
písemnou instrukci obdr�í. Objednatel je oprávnìn stanovit podrobnosti týkající 
se zúètování tr�eb dle tohoto odstavce a dále stanovit, ve vztahu ke kterým 
jízdním dokladùm (napø. sí�ovým jízdenkám Labe-Elbe èi jiným jízdním 
dokladùm stanoveným Objednatelem dle èl. 6 odst. 12 této smlouvy) bude 
zúètování probíhat odli�ným zpùsobem. 

 
 LÁNEK!8 

SLEDOVÁNÍ!PROVOZNÍCH!NEPRAVIDELNOSTÍ 

1. Dopravce se zavazuje, �e v období od prvního dne platnosti jízdního øádu 
2019/2020 a� do posledního dne platnosti jízdního øádu 2028/2029 bude v 
ka�dém kalendáøním ètvrtletí Doby plnìní provedeno alespoò 98 % (slovy: 
devadesát osm procent) dopravních výkonù dle této smlouvy základními vozidly 
nebo zálohovými vozidly typu A. Dopravce se zavazuje poskytovat Objednateli 
za ka�dé kalendáøní ètvrtletí tzv. p"ehled!dopravních!výkon',!které!nebyly!
realizovány!základními!vozidly!nebo!zálohovými!vozidly!typu!A, ve kterém 
oznaèí v�echny dopravní výkony dle této smlouvy, které nebyly provedeny 
základními vozidly nebo zálohovými vozidly typu A. Vzor tohoto pøehledu je 
uveden v p"íloze! #.! 5 této smlouvy. Dopravce v pøehledu oznaèí dopravní 
výkony realizované prostøednictvím (i) náhradní autobusové dopravy dle èl. 9 
této smlouvy a (ii) zálohových vozidel typu B nebo vozidel z jiných øad 
nesplòujících podmínky dle èl. 6 odst. 1 této smlouvy, k jejich� nasazení byl 
Dopravce povinen dle èl. 9 odst. 20 této smlouvy, a nezahrne je do výpoètu 
procentního plnìní (tj. uvedené dopravní výkony nebudou zahrnuty do výpoètu 



 

dopravních výkonù dle této smlouvy realizovaných základními vozidly nebo 
zálohovými vozidly typu A, a to ani v èitateli, ani ve jmenovateli). 

2. Pøehled dle odst. 1 tohoto èlánku je Dopravce povinen pøedávat Objednateli 
v�dy nejpozdìji do posledního dne mìsíce následujícího po ukonèení 
pøíslu�ného kalendáøního ètvrtletí, a to v písemné a elektronické formì (soubor 
MS Excel nebo ekvivalent, za pøedpokladu, �e takový ekvivalentní formát 
Objednatel pøedem akceptuje). Na vy�ádání Objednatele se Dopravce zavazuje 
pøedlo�it ve lhùtì do tøiceti (30) kalendáøních dnù detailní pøehled (napø. ve 
formátu MS Excel nebo v jiném formátu, který bude èitelný pro Objednatele), 
jaké konkrétní výkony byly vedeny jakými konkrétními vozidly s rozli�ením podle 
jednotlivých dnù, spojù a vozidel. 

3. Dopravce je povinen dodr�ovat stanovené normy pravidelnosti a plynulosti jím 
poskytovaných slu�eb, je� vyplývají z èasového a místního vymezení 
jednotlivých spojù dle p"ílohy!#.!1 této smlouvy. Dopravce je povinen vyu�ívat 
øádný výkon vozidel a maximální povolené rychlosti tak, aby pøi plnìní této 
smlouvy nedocházelo k neopodstatnìným zpo�dìním vozidel a aby byl v 
maximální mo�né míøe dodr�ován jízdní øád. Ze �ádné zastávky na trase spoje 
nesmí pøíslu�né vozidlo vyjet pøed dobou stanovenou v jízdním øádu. Dopravce 
je povinen v této souvislosti zasílat dispeèinku DÚK pøíslu�ná online data, a to 
v rozsahu a za podmínek blí�e stanovených v pøíloze è. 10 této smlouvy. 

4. Objednatel definuje v provozním souboru mìøící body, ve kterých bude pøesnost 
spojù sledována. Tìmito body jsou �eleznièní stanice Osek mìsto, Most, Louny, 
Domou�ice, Rakovník, Jirkov, Chomutov, �atec, Lu�ná u Rakovníka, Vejprty. 
Objednatel je oprávnìn zmìnit polohu mìøících bodù èi jejich poèet na 
jednotlivém spoji, v�dy v�ak pøihlédne k plánovaným zmìnám jízdního øádu dle 
platného Prohlá�ení o dráze pro pøíslu�ný jízdní øád, pøièem� takovou zmìnu 
Dopravci písemnì oznámí alespoò 60 dnù pøed plánovanou zmìnou. 

5. Dopravce je povinen ve vztahu ke ka�dému spoji a ka�dému mìøícímu bodu 
mìøit a zaznamenávat, zda pøíslu�ný spoj projel pøíslu�ný mìøící bod vèas. 
Vèasným projetím mìøícího bodu se rozumí takový odjezd z dané zastávky 
odpovídající mìøícímu bodu, který nastane v rozmezí od 0:00 (min:sec) do 5:00 
(min:sec) od plánovaného èasu odjezdu daného spoje z dané zastávky 
uvedeného v jízdním øádu. 

6. Dopravce je povinen provozovat slu�by dle této smlouvy tak, aby kumulativní 
pøesnost v ka�dém kalendáøním ètvrtletí na v�ech mìøících bodech v�ech spojù 
dosahovala hodnoty alespoò 90 % (slovy: devadesát procent). Pro vylouèení 
pøípadných pochybností se výslovnì stanoví, �e pro úèely výpoètu kumulativní 
pøesnosti platí, �e spoj projel pøíslu�ný mìøící bod vèas, pokud bylo splnìno 
kritérium vèasného projetí mìøícího bodu dle odst. 5 tohoto èlánku. 

7. Do výpoètu kumulativní pøesnosti vlakù dle odst. 6 tohoto èlánku se nezahrnují 
(i) dopravní výkony realizované Dopravcem prostøednictvím náhradní 
autobusové dopravy dle èl. 9 této smlouvy, a (ii) dopravní výkony, u kterých 
Dopravce proká�e, �e ke zpo�dìní vlaku do�lo bez zavinìní Dopravce (tedy 
zejména z dùvodu mimoøádné nepøedvídatelné a nepøekonatelné pøeká�ky ve 
smyslu èl. 16 této smlouvy), vèetnì zpo�dìní v rozsahu, v jakém bylo 
zpùsobeno èekáním na pøípoj po dobu, po kterou je Dopravce povinen èekat 
dle p"ílohy!#.!6. 



 

8. Dopravce je povinen èekat na zastávkách uvedených v p"íloze!#.!6 po uplynutí 
doby stanovené v jízdním øádu pro odjezd ze zastávky po dobu stanovenou v 
p"íloze!#.!6 za podmínky, �e spoj uvedený v pøíslu�né èásti tabulky uvedené v 
p"íloze!#.!6 nepøijede na pøedmìtnou zastávku vèas. Pro vylouèení pochybností 
se stanoví, �e Dopravce je povinen respektovat pokyny provozovatele dráhy k 
odjezdu z pøedmìtné zastávky. 

 
 LÁNEK!9 

$ÍZENÍ!PROVOZNÍCH!NEPRAVIDELNOSTÍ,!NÁHRADNÍ!AUTOBUSOVÁ!
DOPRAVA 

1. Dopravce se zavazuje mít v provozu dispeèink, jeho� úkolem bude: 

a) komunikovat s pracovníky provozovatele dráhy øídícími provoz, 

b) komunikovat s dispeèinkem DÚK, 

c) pøispívat ke sni�ování souhrnných èasových ztrát cestujících, 

d) pøispívat ke sni�ování rozsahu �íøení provozních poruch, a 

e) spolupracovat na zaji��ování pøestupních vazeb. 

2. Dopravce se zavazuje v pravidelných intervalech posílat dispeèinku DÚK 
informace o aktuální poloze v�ech vozidel pou�ívaných Dopravcem k plnìní 
této smlouvy, a to za podmínek stanovených v p"íloze!#.!10 této smlouvy. 

3. V pøípadì omezení provozování dráhy podle § 23b odst. 1 Zákona o dráhách 
není dotèena povinnost Dopravce zajistit plnìní ustanovení této Smlouvy. 

4. V pøípadì, �e není mo�né zajistit provoz drá�ní dopravy na dráze, je Dopravce 
povinen zajistit náhradní autobusovou dopravu, a to: 

a) ihned, pokud byl Dopravce o této skuteènosti informován nejménì 24 hodin 
pøedem, nebo 

b) bez zbyteèného odkladu, pokud byl Dopravce o této skuteènosti informován 
ménì ne� 24 hodin pøedem nebo pokud dojde k nepøedvídané mimoøádné 
události na �eleznièní dopravní cestì. 

5. Náhradní autobusovou dopravu je Dopravce povinen realizovat v maximálním 
mo�ném rozsahu dle èasového vymezení linky vyplývajícího z platného jízdního 
øádu, který odpovídá p"íloze! #.! 1 této smlouvy a který mù�e být mìnìn 
postupem a za podmínek stanovených v èl. 12 této smlouvy. Zastávky náhradní 
autobusové dopravy musí být co nejblí�e zastávkám �eleznièní dopravy dle 
platného jízdního øádu, popø. s ohledem na situování zastávky �eleznièní 
dopravy vzhledem k obydlené èásti obce je mo�né zastávku náhradní dopravy 
umístit také blí�e støedu obce. Dopravce musí mezi jednotlivými zastávkami 
v�dy zvolit nejkrat�í nebo nejrychlej�í mo�nou trasu vedení náhradní 
autobusové dopravy, pøièem� se bere ohled zejména na parametry silnièní 
dopravní infrastruktury (maximální povolená vý�ka, �íøka, hmotnost vozidla, 
apod.). 

6. V pøípadì, �e Dopravce bude zaji��ovat náhradní autobusovou dopravu na 
základì nepøedvídané mimoøádné události dle odst. 4 písm. b) tohoto èlánku 
této smlouvy a v souvislosti s tím bude zji�tìna objektivní a Dopravcem 
nezavinìná skuteènost, pro kterou nebude mo�né náhradní autobusovou 



 

dopravu zajistit (napø. nesjízdnost pozemní komunikace z dùvodu nepøíznivých 
povìtrnostních podmínek nebo úplné silnièní uzavírky na této pozemní 
komunikaci, jestli�e bylo po takové pozemní komunikaci uva�ováno vést trasu 
náhradní autobusové dopravy a tato pozemní komunikace nemá dopravním 
znaèením stanovenu objízdnou trasu vhodnou pro vozidlo kategorie M3 dle 
zákona è. 56/2001 Sb., o poji�tìní odpovìdnosti z provozu vozidla, pøípadnì 
jiná skuteènost, kterou Dopravce nemohl ovlivnit a dùvodnì pøedpokládat), je 
Dopravce po dobu trvání této skuteènosti zpro�tìn povinnosti zajistit náhradní 
autobusovou dopravu. Dopravce se zavazuje v pøípadì nezavinìné skuteènosti 
dle pøedcházející vìty tohoto odstavce postupovat takovým zpùsobem, aby co 
mo�ná nejrychleji zjistil objízdnou trasu (existuje-li taková objízdná trasa), po 
které bude mo�né náhradní autobusovou dopravu vést. 

7. Pøi plánovaných výlukách je Dopravce povinen zajistit informování cestujících o 
zavedení náhradní autobusové dopravy v ka�dém vlaku prostøednictvím 
audiovizuálního informaèního systému, v ka�dém zákaznickém centru 
prostøednictvím vývìsky a on-line prostøednictvím svých webových stránek v 
souladu s praxí u�ívanou v pøíslu�ném krajském designu DÚK. Pøi vzniku 
nepøedvídané mimoøádné události ve smyslu odst. 4 písm. b) tohoto èlánku této 
smlouvy, v jejím� dùsledku nebude mo�né zajistit provoz drá�ní dopravy na 
dráze, je Dopravce povinen informovat o opatøeních cestující prostøednictvím 
svých provozních zamìstnancù a on-line prostøednictvím webových stránek na 
základì informací, které si Dopravce bezodkladnì, jakmile to vzniklá 
mimoøádná situace dovolí, vy�ádá u provozovatele dráhy nebo mu budou 
provozovatelem dráhy sdìleny. 

8. V úseku náhradní autobusové dopravy není Dopravce povinen plnit kvalitativní 
po�adavky na vozidla podle èl. 6 odst. 1 této smlouvy. Pøi plánované výlukové 
èinnosti v�ak prostøedek náhradní autobusové dopravy musí být v�dy schopen 
pøepravit obèany se sní�enou schopností pohybu èi orientace, koèárky a jízdní 
kola (resp. ly�e) a musí splòovat po�adavky, které jsou ve vztahu k vozidlùm 
zaji��ujícím náhradní autobusovou dopravu stanoveny v p"íloze! #.! 2 této 
smlouvy. Dopravce je v�dy povinen viditelnì oznaèit pøíslu�ný spoj náhradní 
autobusové dopravy nápisem �NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA�, dále 
úsekem, na kterém je náhradní autobusová doprava provozována, a svou 
obchodní firmou. Zavedení náhradní autobusové dopravy nezpro��uje 
Dopravce povinnosti zajistit odpovídající kapacitu dopravních prostøedkù podle 
konkrétních pøepravních potøeb. 

9. Dopravce musí zajistit informování cestujících o zavedení náhradní autobusové 
dopravy v ka�dém vlaku, v zákaznických centrech dle p"ílohy!#.!2 této smlouvy, 
na zastávkách, ve vztahu k nim� bude náhradní autobusová doprava 
zaji��ována, a on-line prostøednictvím svých webových stránek v souladu s 
praxí u�ívanou v pøíslu�ném krajském designu DÚK. 

10. Je-li Dopravce informován o tom, �e provozovatel dráhy stanoví po dobu 
omezení provozování dráhy nebo jiného sní�ení kapacity �eleznièní dopravní 
cesty odchylný jízdní øád, je Dopravce povinen o této skuteènosti bez 
zbyteèného odkladu informovat Objednatele a koordinovat s ním postup pøi 
pøípravì jízdního øádu platného po dobu sní�ené kapacity dopravní cesty, a to 
postupem uvedeným v bodech 11 a� 19 tohoto èlánku 



 

11. Dopravce vèas s objednatelem projedná na základì výpisu z roèního plánu 
výluk a postupnì upøesòovaných mìsíèních plánù výluk harmonogram tvorby 
výlukových jízdních øádù. 

12. Dopravce má povinnost pøizvat objednatele na jednání s provozovatelem dráhy 
týkající se problematiky výluk, následnì pøípadnì i s dopravcem náhradní 
dopravy. 

13. Objednatel si vyhrazuje právo pro dopravce zpracovat závazné po�adavky pro 
pøipravovanou výluku. Objednatel v tìchto po�adavcích definuje pøípadné 
odøeknuté vlaky, trasy, zastávky, oznaèení a pøípadnì i èasové rozlo�ení spojù 
linek náhradní dopravy, návrh jízdních øádù pro danou výluku, po�adované 
kapacity u jednotlivých spojù (míst k sezení a pøípadnì i míst na stání), nasazení 
nízkopodla�ních vozidel, vozidel pro pøepravu vozíèkáøù a vozidel pro pøepravu 
jízdních kol, vybavení vozidel odbavovacím zaøízením, zaøízením pro sledování 
polohy vèetnì funkèního datového a hlasového pøipojení, grafickou podobu a 
obsah informaèních materiálù pro cestující (vèetnì výlukových jízdních øádù) 
apod. V závazných po�adavcích rovnì� objednatel nastaví pøípadné tarifní 
zmìny a zpùsob odbavení cestujících. Tyto po�adavky mù�ou být dopravci 
sdìleny ústnì na vzájemném jednání, telefonicky nebo elektronicky (e-mailem). 

14. Dopravce následnì na základì po�adavkù zpracovaných objednatelem zajistí 
jejich projednání s provozovatelem dráhy a objednávku pøípadné náhradní 
dopravy. 

15. Pokud se dopravce nedohodne s objednatelem jinak, zpracuje dopravce dle 
po�adavkù objednatele slu�ební výlukové jízdní øády a výlukový jízdní øád pro 
cestující. 

16. Dopravce má povinnost pøedlo�it návrh slu�ebního výlukového jízdního øádu a 
obìhù vozidel k odsouhlasení objednateli nejpozdìji 7 týdnù pøed zahájením 
plánované výluky. 

17. Pokud objednatel nevznese k pøedlo�enému návrhu slu�ebního výlukového 
jízdního øádu a obìhù vozidel pøipomínky do 10 pracovních dnù pova�ují se tyto 
za odsouhlasené. 

18. Dopravce má povinnost pøedlo�it definitivní výlukový jízdní øád a definitivní 
obìhy vozidel nejpozdìji 3 týdny pøed zahájením plánované výluky. 

19. Objednatel je oprávnìn po�adovat zpracování výlukového jízdního øádu i u 
neplánovaných výluk s pøedpokládanou dobou trvání del�í ne� 7 dní. 

20. V pøípadì, �e v dùsledku zmìn obìhu souprav vlivem omezení provozování 
dráhy nebo jiného sní�ení kapacity �eleznièní dopravní cesty dojde ke zvý�ení 
poètu nasazených vozidel, je Dopravce povinen vyu�ít k plnìní této smlouvy 
disponibilní zálohová vozidla. Pokud nelze v tomto období z obìhových dùvodù 
pokrýt zvý�enou provozní potøebu vozidel ani vyu�itím zálohových vozidel, je 
Dopravce povinen zajistit na pøedmìtné vlaky i vozidla jiných øad nesplòujících 
podmínky èlánku 6 této smlouvy. V pøípadech, kdy (i) se jedná o plánované 
omezení provozování dráhy èi plánované sní�ení kapacity dopravní cesty a (ii) 
kdy nelze v pøedmìtném období z obìhových dùvodù pokrýt zvý�enou provozní 
potøebu vozidel ani vyu�itím zálohových vozidel, musí být k zaji�tìní náhradní 
dopravy pou�it dopravní prostøedek (vlak), který je schopen pøepravit obèany se 
sní�enou schopností pohybu èi orientace, koèárky a jízdní kola (resp. ly�e, 



 

snowboardy). Dopravce je povinen viditelnì oznaèit pøíslu�ný spoj nejménì 
cílovou stanicí spoje. Zavedení náhradní dopravy nezpro��uje Dopravce 
povinnosti zajistit odpovídající kapacitu dopravních prostøedkù podle 
konkrétních pøepravních potøeb. Jestli�e (a) omezení provozování dráhy bude 
mít za následek nutnost vyu�ití vozidel náhradní autobusové dopravy a (b) úsek 
omezení provozování dráhy bude orientován uprostøed linky, bude Dopravce 
oprávnìn za úèelem zamezení nepøedvídatelného navý�ení potøebného poètu 
drá�ních vozidel vést náhradní autobusovou dopravu po konzultaci s 
Objednatelem ji� z výchozí stanice vlaku, pøípadnì do cílové stanice vlaku (v 
závislosti na konkrétních pøepravních potøebách linky a pøi minimalizaci dopadu 
na cestující, kterých se taková úprava dotkne). 

21. Dopravce se zavazuje zpracovat opatøení � ekací! doby! a! opat"ení! p"i!
zpo�d&ní!vlak'!osobní!dopravy� a nejpozdìji 1 mìsíc pøed zahájením jeho 
platnosti toto opatøení projednat s Objednatelem a provozovatelem dráhy. 
Opatøení, které bude obsahovat zpùsob zaji��ování pøestupních vazeb v 
rozhodujících uzlových stanicích, zpracuje Dopravce pro období platnosti 
jízdního øádu. Dopravce je povinen po odsouhlasení Objednatelem dodr�ovat 
opatøení vypracované postupem podle tohoto odstavce, zejména dodr�ovat 
èekací doby na pøípojné vlaky v nìm uvedené. 

22. Vy�aduje-li plnìní ustanovení tohoto èlánku souèinnost provozovatele dráhy, je 
Dopravce povinen tuto souèinnost vy�adovat a vynalo�it odpovídající úsilí na 
dosa�ení stanovených výsledkù. 

 
 LÁNEK!10 

DAL�Í!PRÁVA!A!POVINNOSTI!DOPRAVCE 

1. Dopravce je povinen zajistit, �e po celou dobu trvání této smlouvy bude øádnì 
oprávnìn ji dle pøíslu�ných právních pøedpisù plnit. 

2. Dopravce se zavazuje vést objektivní, správné, úplné a prùkazné úèetnictví v 
souladu s pøíslu�nými právními pøedpisy. Poskytuje-li Dopravce pøepravní 
slu�by nebo jiné èinnosti mimo poskytování veøejných slu�eb v pøepravì 
cestujících podle této smlouvy, je v souladu s § 23 odst. 5 Zákona o veøejných 
slu�bách povinen vést evidenci o nákladech a výnosech z poskytovaných 
veøejných slu�eb v pøepravì cestujících podle jednotlivých smluv o veøejných 
slu�bách a rozhodnutí o ulo�ení veøejné slu�by. Pokud Dopravce poru�í platné 
pøedpisy nebo pravidla stanovená touto smlouvou o pou�ití finanèních 
prostøedkù urèených k úhradì kompenzace ve veøejné osobní drá�ní dopravì, 
je povinen finanèní prostøedky, které neoprávnìnì pou�il nebo zadr�el, èi jejich� 
pou�ití øádnì neprokázal, v plné vý�i neprodlenì vrátit na úèet Objednatele. 

3. Dopravce se zavazuje provádìt i jiné èinnosti v této smlouvì výslovnì 
nezmínìné, jsou-li nezbytné k jejímu plnìní; pro vylouèení pochybností platí, �e 
toto ustanovení nezakládá nárok Dopravce na úhradu jakýchkoliv èástek mimo 
kompenzaci poskytovanou dle èl. 5 této smlouvy. 

4. Dopravce je oprávnìn pou�ít k plnìní této smlouvy subdodavatelù. Dopravce je 
v�ak povinen realizovat ve�keré dopravní výkony dle schválených jízdních øádù, 
které odpovídají p"íloze!#.!1 této smlouvy a které mohou být mìnìny postupem 
a za podmínek stanovených v èl. 12 této smlouvy, sám, tj. nikoliv 
prostøednictvím subdodavatelù. Dopravce v�ak mù�e prostøednictvím 



 

subdodavatelù (i) zaji��ovat náhradní autobusovou dopravu dle èl. 9 této 
smlouvy nebo (ii) si zajistit právo u�ívat vozidla (napø. formou pronájmu). 
Dopravce je oprávnìn si zajistit právo u�ívat vozidla prostøednictvím 
subdodavatele a souèasnì vyu�ít k provozování takových vozidel personál 
tého� subdodavatele pouze po dobu nezbytnì nutnou a to jen v pøípadì, �e (i) 
subdodavatel prokazatelnì podmíní poskytnutí práva k u�ívání vozidel 
po�adavkem, �e k provozu takových vozidel musí být vyu�it personál 
subdodavatele a (ii) Dopravce nebude objektivnì mít jinou mo�nost, jak si 
zajistit vozidla k plnìní této smlouvy. Dopravní výkony dle této smlouvy v�ak 
musí být v�dy provozovány Dopravcem na základì jeho licence k provozování 
veøejné osobní drá�ní dopravy a v rámci Dopravci pøidìlené kapacity dráhy. 
Pøípadným vyu�itím jakýchkoliv subdodavatelù není dotèena odpovìdnost 
Dopravce za plnìní této smlouvy; ka�dé pøípadné poru�ení této smlouvy 
zpùsobené subdodavatelem se pova�uje za poru�ení povinností Dopravcem. 

5. Ka�dý subdodavatel musí splòovat po celou dobu poskytování dílèích plnìní v 
souvislosti s touto smlouvou pøedpoklady po�adované touto smlouvou a 
pøíslu�nými obecnì závaznými právními pøedpisy. 

 
 LÁNEK!11 

KONTROLNÍ! INNOST 

1. Dopravce je povinen umo�nit Objednateli kdykoliv na vy�ádání provést kontrolu 
ve�kerých dat potøebných pro posouzení správnosti údajù vykazovaných 
Dopravcem dle tohoto èlánku èi jiných ustanovení této smlouvy. Dopravce je 
rovnì� povinen kdykoliv na vy�ádání Objednateli umo�nit kontrolu plnìní 
jakýchkoliv povinností Dopravce dle této smlouvy nebo skuteènosti, zda 
Dopravce splòuje ve�keré zákonné po�adavky pro provozování veøejné osobní 
�eleznièní dopravy v re�imu veøejné slu�by. Pøi kontrolách je Dopravce povinen 
poskytnout Objednateli ve�kerou po�adovanou souèinnost, zejména 
poskytnout Objednateli ve�keré vy�ádané dokumenty relevantní pro plnìní této 
smlouvy vèetnì výroèních zpráv, úèetních závìrek a jiných úèetních dokladù, 
zpøístupnit objekty a dopravní prostøedky pou�ívané k plnìní této smlouvy a 
zajistit pøítomnost vedoucích zamìstnancù èi èlenù orgánù Dopravce na 
jednáních, která budou v rámci kontroly Objednatelem po�adována. Objednatel 
je povinen provádìt kontroly zpùsobem, který nebude nad pøimìøenou míru 
zatì�ovat bì�ný provoz Dopravce. 

2. Kontrola plnìní této smlouvy je provádìna prostøednictvím povìøených 
zamìstnancù Objednatele. Objednatel je oprávnìn povìøit provedením 
jakékoliv kontroly dle této smlouvy, vyjednáváním jakýchkoliv podmínek dle této 
smlouvy èi poskytováním a získáváním informací o jakémkoliv aspektu této 
smlouvy externího poradce, zejména auditora èi právního, úèetního nebo 
technického poradce. Dopravce je povinen poskytnout takovému poradci 
stejnou souèinnost, jakou by byl jinak povinen poskytnout Objednateli. 
Objednatel odpovídá Dopravci za poru�ení povinností dle této smlouvy ze 
strany svých povìøených zamìstnancù nebo externích poradcù stejnì, jako 
kdyby poru�il tuto smlouvu sám. 

3. Dopravce se zavazuje umo�nit Objednateli provádìní kontrolní èinnost ve 
vlacích, jimi� jsou realizovány dopravní výkony dle této smlouvy, a zabezpeèit 
souèinnost svých zamìstnancù pøi výkonu kontroly. Souèinnost po�adovaná po 



 

povìøeném zamìstnanci Dopravce nesmí být v rozporu s pravidly pro bezpeèné 
provozování dráhy a drá�ní dopravy. Objednatel pøi provádìní kontroly dbá na 
to, aby její výkon nezpùsobil zpo�dìní vlaku a nebránil plnìní pracovních 
povinností zamìstnance Dopravce pøed odjezdem vlaku z výchozí stanice, 
bìhem jeho jízdy ani po pøíjezdu vlaku do cílové stanice. Pokud poskytování 
souèinnosti ze strany Dopravce vy�ádané Objednatelem zpùsobí zpo�dìní 
vlaku nebo poru�ení jiných povinností Dopravce dle této smlouvy, Objednatel 
není oprávnìn uplatnit smluvní pokutu za toto poru�ení. 

4. Pro úèely kontroly ve vlacích, jimi� jsou realizovány dopravní výkony dle této 
smlouvy, vydá Objednatel kontrolní prùkazy, které budou pøi kontrolní èinnosti 
opravòovat osoby povìøené Objednatelem k bezplatné pøepravì a k volnému 
pohybu po celé soupravì vlaku, s výjimkou prostor, které nejsou pøístupné 
cestujícím. Vzor kontrolního prùkazu je uveden v p"íloze! #.! 8 této smlouvy. 
Osoba povìøená Objednatelem je povinna prokázat se pøi kontrole povìøenému 
zamìstnanci Dopravce kontrolním prùkazem a dokladem prokazujícím 
toto�nost. Seznam osob povìøených Objednatelem s èísly kontrolních prùkazù 
obdr�í Dopravce nejménì jednou roènì, nejpozdìji v�ak do devadesáti (90) 
kalendáøních dnù platnosti aktuálního jízdního øádu. 

5. Z ka�dé kontroly ve vlacích zaji��ujících dopravní výkony podle této smlouvy 
sepí�e povìøená osoba provádìjící kontrolu kontrolní protokol, jeho� vzor je 
uveden v p"íloze!#.!8 této smlouvy. Je-li to mo�né a úèelné, poøizují povìøení 
pracovníci Objednatele souèasnì s kontrolním protokolem fotodokumentaci 
závadových stavù. Kontrolní protokol bude neprodlenì po skonèení kontroly 
pøedlo�en zamìstnanci Dopravce � vlakovému doprovodu, který má mo�nost 
se k nìmu vyjádøit, a to písemnì na urèeném místì kontrolního protokolu. Jeden 
výtisk kontrolního protokolu obdr�í povìøený zamìstnanec Dopravce a druhý 
výtisk si Objednatel ponechá pro vlastní potøeby. 

6. Objednatel je povinen oznámit Dopravci zji�tìné závady písemnì nejpozdìji do 
tøiceti (30) kalendáøních dnù od jejich zji�tìní. Souèástí oznámení je v pøípadì 
zji�tìní z kontroly ve vlacích, jimi� jsou realizovány dopravní výkony dle této 
smlouvy, i kopie kontrolního protokolu. Dopravce je povinen zji�tìné závady 
pro�etøit a závìry �etøení sdìlit Objednateli písemnì do patnácti (15) pracovních 
dnù od dne, kdy bylo Dopravci doruèeno oznámení o zji�tìných závadách. 

 
 LÁNEK!12 

PRAVIDLA!PRO!DODATKY!A!ZM%NY!SMLOUVY,!ZM%NY!ROZSAHU!DOPRAVNÍ!
OBSLU�NOSTI!A!NEP$EDVÍDATELNÉ!ZM%NY 

1. Dopravce je povinen pro ka�dé období platnosti jízdního øádu po Dobu plnìní 
této smlouvy podat v termínu podle § 34a odst. 1 Zákona o dráhách �ádost o 
pøidìlení kapacity dráhy u pøíslu�ných pøídìlcù kapacity dopravní cesty pro 
dopravní výkony sjednané v èl. 4 odst. 1 této smlouvy, pøípadnì upravené dle 
tohoto èlánku smlouvy. 

2. Jestli�e provozovatel dráhy uzavírá rámcové dohody s dopravci podle § 34c 
Zákona o dráhách, uèiní Dopravce bez zbyteèného prodlení potøebné kroky k 
uzavøení rámcové dohody s provozovatelem dráhy podle § 34c Zákona o 
dráhách, která vymezí vlastnosti a rozsah kapacity dráhy po Dobu plnìní této 
smlouvy (pøípadnì po takovou dobu, která je jako maximálnì pøípustná 



 

stanovena Zákonem o dráhách nebo po�adavky provozovatele dráhy) tak, aby 
odpovídala sjednaným dopravním výkonùm. 

3. Objednatel je pro jednotlivé jízdní øády Doby plnìní (a to pøípadnì ji� pro rok 
2019/2020) oprávnìn navrhnout zmìny místního i èasového vymezení linek 
(jízdního øádu) dle p"ílohy #.!1, a to zejména z dùvodu potøeby koordinace a 
zaji�tìní návaznosti tìchto linek na veøejnou dopravu provozovanou tøetí 
osobou. Pro nadcházející jízdní øád (a to pøípadnì ji� pro rok 2019/2020) 
Objednatel vypracuje návrh nového jízdního øádu a za�le jej Dopravci s 
dostateèným èasovým pøedstihem (minimálnì 30 dnù pøed poèátkem lhùty pro 
podání øádné �ádosti o pøidìlení kapacity dráhy dle Zákona o dráhách).  
Dopravce je povinen po�ádat pøídìlce kapacity dráhy o pøidìlení kapacity dráhy 
dle návrhu nového jízdního øádu vypracovaného Objednatelem. Dopravce je 
povinen v rozsahu povoleném pøíslu�nými právními pøedpisy pøizvat 
Objednatele a následnì Objednateli umo�nit úèast pøi jednáních o novém 
jízdním øádu s pøídìlcem kapacity dráhy. Po schválení nového jízdního øádu a 
pøidìlení kapacity pøídìlcem kapacity dráhy mezi sebou Objednatel a Dopravce 
uzavøou písemný dodatek, na jeho� základì dojde k odpovídající aktualizaci 
p"ílohy #.!1 této smlouvy. Mimoøádné zmìny jízdních øádù v prùbìhu provozní 
sezóny lze uèinit pouze se souhlasem obou Smluvních stran. O zmìnách v 
jízdních øádech je Dopravce povinen informovat cestující prostøednictvím svých 
webových stránek a prostøednictvím vývìsek v zákaznických centrech, le�ících 
na tratích a linkách (dle èíslování linek DÚK), kterých se zmìna jízdního øádu 
dotýká. 

4. Objednatel není oprávnìn po�adovat v souvislosti se zmìnami jízdního øádu 
navý�ení roèního rozsahu dopravního výkonu nad Maximální roèní rozsah 
dopravního výkonu vymezený v èl. 2 odst. 5 této smlouvy. Objednatel se 
zároveò zavazuje, �e v dùsledku zmìn jízdního øádu provedených dle tohoto èl. 
12 smlouvy nepoklesne rozsah Dopravcem zaji��ovaného dopravního výkonu 
dle této smlouvy v �ádném jednotlivém kalendáøním roce trvání smlouvy pod 
Minimální roèní rozsah dopravního výkonu vymezený v èl. 2 odst. 5 této 
smlouvy. Objednatel mù�e v souvislosti se zmìnami jízdního øádu dle tohoto èl. 
12 smlouvy vyzvat Dopravce k zavedení nových linek a spojù èi k jejich jinému 
èasovému a místnímu vymezení pouze v pøípadì, �e nové linky a spoje bude 
objektivnì mo�no provozovat pøedepsaným poètem drá�ních vozidel dle èl. 6 
odst. 1 této smlouvy (pro vylouèení pochybností se stanoví, �e turnusová 
potøeba nesmí pøevý�it 8 jednotek). 

5. S výjimkou pøípadné zmìny vý�e kompenzace hrazené Objednatelem dle èl. 5 
této smlouvy nebude mít Dopravce nárok na úhradu �ádných dal�ích èástek v 
souvislosti s jakýmikoliv úpravami èasového a místního vymezení linek 
provedenými dle tohoto èl. 12 smlouvy. Pøípadná zmìna nákladù související s 
úpravami jízdního øádu linek dle této smlouvy je výhradním rizikem Dopravce 
ve smyslu èl. 20 odst. 14 této smlouvy. 

6. Jestli�e v�ak v dùsledku jakýchkoliv úprav èasového a místního vymezení linek 
provedených dle tohoto èl. 12 smlouvy dojde k tomu, �e nìkteré výkony 
nebudou párové (tj. výchozí zastávka bude odli�ná od zastávky koneèné), 
zahrne se vzdálenost mezi koneènou zastávkou a výchozí zastávkou do 
Objednaného dopravního výkonu dle této Smlouvy, v dùsledku èeho� bude za 
èást výkonù, které nejsou párové, Objednatel hradit kompenzaci jako v pøípadì, 
kdy by se jednalo o dopravní výkon objednaný Objednatelem. 



 

 LÁNEK!13 
POJISTNÁ!OCHRANA 

1. Dopravce je povinen nejpozdìji 10 (deset) kalendáøních dnù pøed prvním dnem 
Doby plnìní sjednat a zaplatit doklad k takto sjednanému poji�tìní z 
odpovìdnosti za �kody z provozu drá�ní dopravy, a to s limitem pojistného 
plnìní ve vý�i minimálnì 50.000.000,- Kè (slovy: padesát milionù korun 
èeských). Dopravce je povinen uvedené poji�tìní udr�ovat v platnosti po celou 
Dobu plnìní a v�dy vèas hradit pojistné. 

 
 LÁNEK!14 

MARKETING A PROPAGACE 

1. Dopravce je povinen dodat Objednateli logo Dopravce ve vektorech, slogany a 
dal�í identifikace spoleènosti. Objednatel je oprávnìn logo Dopravce a dal�í 
takto poskytnuté údaje pou�ít pro propagaci DÚK a PID a spoleèných aktivit 
Objednatele a Dopravce. 

2. Dopravce je povinen aktivnì spolupracovat s Objednatelem a podílet se s ním 
na veøejných marketingových akcích Objednatele. 

3. Dopravce je povinen umístit na vozidlech pou�ívaných Dopravcem k plnìní této 
smlouvy symboly (samolepky) DÚK a PID, které mu za tím úèelem pøedá 
Objednatel. 

4. Dopravce je povinen umístit ve vozidlech pou�ívaných k plnìní této Smlouvy 
klaprámy o velikosti A2 pro vylepování dokumentù urèených Objednatelem a 
boxy pro letáky a marketingové dokumenty pøedané Objednatelem, a to za 
podmínek stanovených v p"íloze!#.!2 této smlouvy. Dopravce se zavazuje, �e: 

a) na vlastní náklady v odpovídajícím poètu barevnì vytiskne a v uvedených 
klaprámech vylepí nebo do nich umístí dokumenty o velikosti A2, které 
Objednatel za tímto úèelem Dopravci poskytne v elektronické podobì; a 

b) umístí v uvedených boxech letáky a marketingové dokumenty, které 
Objednatel za tímto úèelem pøedá vyti�tìné Dopravci v jeho sídle nebo v 
místì, kde je provádìna údr�ba vozidel provozovaných Dopravcem podle 
této smlouvy, pøièem� volba místa pøedání uvedených letákù a 
marketingových dokumentù nále�í Objednateli; a to nejpozdìji do sedmi 
pracovních dnù poté, co Objednatel poskytne Dopravci dokumenty dle písm. 
a) tohoto odstavce nebo pøedá letáky a marketingové dokumenty dle písm. 
b) tohoto odstavce. Dopravce je povinen sledovat aktuální stav zásob 
uvedených letákù a marketingových dokumentù a vèas Objednatele 
kontaktovat za úèelem jejich doplnìní. Dopravce se zavazuje, �e ve�keré 
povinnosti dle tohoto odstavce èl. 14 této smlouvy bude plnit bez nároku na 
jakékoliv plnìní èi úplatu od Objednatele nad rámec kompenzace hrazené 
dle èl. 5 této smlouvy. 

5. Dopravce je povinen dodat Objednateli 10 ks fotografií z provozu �eleznièních 
linek dle této smlouvy v tiskové kvalitì (min. 300 dpi nebo alespoò 1 MB) pro 
marketingové pou�ití Objednatelem, a to ve lhùtì do 14 dnù ode dne, kdy o to 
bude Objednatelem po�ádán. 

6. Ode dne úèinnosti této smlouvy je Dopravce povinen uvádìt ve vlastních 
propagaèních materiálech regionálního charakteru informaci o tom, �e linka 



 

provozovaná na základì této smlouvy je souèástí jednotného tarifu DÚK a PID 
a uvádìt logo DÚK a PID. 

 
 LÁNEK!15 

SANKCE!PRO!P$ÍPAD!NEDODR�ENÍ!SMLOUVY 

1. Za poru�ení povinnosti Dopravce dle èl. 3 smlouvy s výjimkou èl. 3 odst. 2 písm. 
d) smlouvy je Dopravce Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve vý�i 
5.000.000,- Kè za ka�dý jednotlivý pøípad poru�ení. 

2. Dopravce je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 100,- Kè za 
ka�dý 1 vlkm Neuplatnitelného dopravního výkonu. 

3. Poru�í-li Dopravce své povinnosti dle èl. 5 odst. 4, 5 a 10 této smlouvy, zavazuje 
se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 10.000,- Kè za ka�dý nepravdivý 
nebo neúplný výkaz a smluvní pokutu ve vý�i 10.000,- Kè za ka�dý kalendáøní 
den prodlení s plnìním povinnosti pøedlo�it pøíslu�ný výkaz ve stanovené lhùtì. 

4. Za poru�ení svých povinností dle èl. 6 odst. 1 této smlouvy, mít pro úèely plnìní 
této smlouvy od prvního dne platnosti jízdního øádu 2019/2020 a� do posledního 
dne platnosti jízdního øádu 2028/2029 alespoò osm základních vozidel, zaplatí 
Dopravce Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 100.000,- Kè za ka�dý kalendáøní 
den prodlení s plnìním pøíslu�né povinnosti (uvedené neplatí v pøípadì 
provozní neschopnosti nìkterého z vozidel). 

5. Poru�í-li Dopravce svou nìkterou ze svých povinností dle èl. 6 odst. 4 písm. a) 
a� l), n) a o) nebo odst. 5 písm. a) a� g) této smlouvy, zavazuje se zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 5.000,- Kè za ka�dý jednotlivý pøípad 
poru�ení, popø. za ka�dý jednotlivý kalendáøní den, ve kterém prodlení s 
plnìním takové povinnosti trvalo. 

6. Za poru�ení svých povinností dle èl. 6 odst. 6 této smlouvy, mít pro úèely plnìní 
této smlouvy zaji�tìna zálohová vozidla v souladu s èl. 6 odst. 1 písm. b) a c) 
této smlouvy a dostateèný poèet dal�ích rezerv, zaplatí Dopravce Objednateli 
smluvní pokutu ve vý�i 10.000,- Kè za ka�dý kalendáøní den prodlení s plnìním 
pøíslu�né povinnosti. 

7. Poru�í-li Dopravce svou povinnost dle èl. 6 odst. 7 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 10.000,- Kè za ka�dý den, ve kterém 
Dopravce uplatòoval tarif èi pøepravní podmínky v rozporu s po�adavky 
Objednatele nebo neuplatòoval �ádný tarif èi pøepravní podmínky. Dopravce se 
dále zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 5.000,- Kè za ka�dý 
den prodlení s informováním cestujících o zmìnách tarifu èi pøepravních 
podmínek. 

8. Poru�í-li Dopravce svou povinnost dle èl. 6 odst. 10 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 2.000,- Kè za ka�dého cestujícího, 
který nebyl øádnì odbaven dle principù uvedených v p"íloze!#.!7 smlouvy nebo 
kterému nebyl vydán doklad v souladu s Tarifem DÚK a Smluvními pøepravními 
podmínkami DÚK. 

9. Poru�í-li Dopravce svou povinnost dle èl. 6 odst. 10 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 250.000,- Kè za ka�dý zji�tìný 
pøípad pou�ívání jiného odbavovacího zaøízení ne� elektronického 
odbavovacího systému schváleného Objednatelem. 



 

10. Poru�í-li Dopravce svou povinnost provádìt prùzkum frekvence cestujících dle 
èl. 6 odst. 14 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
vý�i 5.000,- Kè za ka�dý den, ve kterém nebylo sèítání cestujících provedeno.  
Jestli�e celková doba poru�ování povinnosti dle èl. 6 odst. 14 této smlouvy 
bìhem jednoho kalendáøního roku pøevý�í 20 dnù, zavazuje se Dopravce 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 50.000,- Kè za ka�dý den, po který 
celková doba (ve dnech) poru�ování povinnosti dle èl. 6 odst. 13 této smlouvy 
bìhem jednoho kalendáøního roku pøekroèila 20 dnù. Poru�í-li Dopravce svou 
povinnost pøedat Objednateli výkaz z prùzkumu frekvence cestujících dle èl. 6 
odst. 14 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 
50.000,- Kè za ka�dý pøípad takového poru�ení své povinnosti. 

11. Poru�í-li Dopravce svou povinnost dle èl. 7 odst. 2 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 500,- Kè za ka�dý pøípad neuznání 
jízdního dokladu DÚK. 

12. Poru�í-li Dopravce svou povinnost dle èl. 7 odst. 4 písm. a) a� c) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 500,- Kè za ka�dý 
kalendáøní den prodlení s pøedáním pøíslu�ných informací. 

13. Poru�í-li Dopravce svou povinnost dle èl. 7 odst. 4 písm. a) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 50,- Kè za ka�dý pøípad 
ztráty transakce. 

14. Poru�í-li Dopravce svou povinnost dle èl. 7 odst. 4 písm. c) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 1.000,- Kè za ka�dý 
kalendáøní den prodlení s nahráním tzv. blacklistu do v�ech zaøízení 
elektronického odbavovacího systému a náhradu pøípadné tr�by hrazené 
cestujícím z elektronické penì�enky èipové karty uvedené na blacklistu v dobì 
prodlení Dopravce s plnìním své povinnosti nahrát blacklist do v�ech zaøízení 
elektronického odbavovacího systému. 

15. Poru�í-li Dopravce svou povinnost dle èl. 7 odst. 5 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 2.000,- Kè za ka�dý den prodlení s 
neprovedením èi nepøijetím platby související se zaúètováním prostøednictvím 
Zúètovacího centra. 

16. Poru�í-li Dopravce svou povinnost dle èl. 8 odst. 1 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 250.000 Kè za ka�dé zapoèaté 
procento, kdy dopravní výkony dle této smlouvy nebyly v pøíslu�ném období 
realizovány základními vozidly nebo zálohovými vozidly typu A v rozsahu 
alespoò 98 %. 

17. Poru�í-li Dopravce svou povinnost dle èl. 8 odst. 2 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 5.000,- Kè za ka�dý jednotlivý pøípad 
poru�ení, maximálnì v�ak do vý�e 250.000,- Kè. 

18. Poru�í-li Dopravce svou povinnost dle èl. 8 odst. 6 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 250.000,- Kè za ka�dé zapoèaté 
procento, kdy kumulativní pøesnost v�ech spojù v pøíslu�ném období èinila 
ménì ne� 90 %. 

19. Poru�í-li Dopravce svou povinnost zajistit náhradní autobusovou dopravu dle èl. 
9 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu (i) ve vý�i 
50.000,- Kè za ka�dý jednotlivý pøípad, kdy náhradní autobusová doprava 



 

nebyla zaji�tìna vùbec, a (ii) 5.000,- Kè za ka�dý jiný jednotlivý pøípad poru�ení 
èl. 9 této smlouvy. 

20. Poru�í-li Dopravce svou povinnost dle èl. 10 odst. 4 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 500.000,- Kè za ka�dý jednotlivý 
pøípad, kdy poru�í svoji povinnost realizovat ve�keré dopravní výkony dle 
schválených jízdních øádù, které odpovídají p"íloze!#.!1 této smlouvy a které 
mohou být mìnìny postupem a za podmínek stanovených v èl. 12 této smlouvy, 
sám, tj. nikoliv prostøednictvím subdodavatelù (Pro vylouèení pochybností 
Smluvní strany stanoví, �e poru�ením této povinnosti v�ak není (i) realizace 
náhradní autobusové dopravy pomocí subdodavatele nebo (ii) zaji�tìní práva 
u�ívat vozidla (napø. formou pronájmu) prostøednictvím subdodavatele nebo (ii) 
zaji�tìní práva u�ívat vozidla prostøednictvím subdodavatele a souèasného 
vyu�ití personálu tého� subdodavatele k provozování takových vozidel, pokud 
jsou splnìní podmínky uvedené v èl. 10 odst. 4 této smlouvy). 

21. Poru�í-li Dopravce svou povinnost dle èl. 12 odst. 3 této smlouvy uzavøít s 
Objednatelem dodatek k této smlouvì, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve vý�i 1.000.000,- Kè. 

22. Poru�í-li Dopravce svou povinnost dle èl. 13 této smlouvy, zavazuje se zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 2.500.000,- Kè. 

23. Objednatel je oprávnìn ulo�it Dopravci smluvní pokutu a� do vý�e 5.000,- Kè 
za ka�dý jiný jednotlivý pøípad zji�tìného poru�ení ustanovení této smlouvy, pro 
který není smluvní pokuta definována samostatnì jinými ustanoveními této 
smlouvy, pokud Dopravce neproká�e, �e za uvedené poru�ení není objektivnì 
odpovìdný. 

24. Smluvní strany se dohodly, �e souhrnná vý�e smluvních pokut:  

a) dle odst. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 23 tohoto èlánku této 
smlouvy, na jejich� úhradu vznikne Objednateli právo v prùbìhu jednoho 
kalendáøního roku, bude èinit nejvý�e èástku 300.000 Kè, s tím, �e od 
prvního dne platnosti jízdního øádu pro rok 2022/2023 se uvedený limit 
souhrnné vý�e smluvních pokut nevztahuje na smluvní pokutu dle odst. 5 
tohoto èlánku vzniklou v dùsledku poru�ení povinnosti dle èl. 6 odst. 4 písm. 
a) a l) této smlouvy; 

b) dle odst. 4, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 tohoto èlánku této smlouvy, na 
jejich� úhradu vznikne Objednateli právo v prùbìhu jednoho kalendáøního 
roku, bude èinit nejvý�e èástku 2.500.000 Kè. 

25. Odkazuje-li nìkteré z pøedchozích ustanovení tohoto èl. 15 smlouvy na �ka�dý 
p!ípad� èi �ka�dý jednotlivý p!ípad poru�ení�, pøièem� poru�ení povinnosti 
upravené pøíslu�ným ustanovením má v konkrétním pøípadì trvající charakter, 
rozumí se ka�dým takovým pøípadem ka�dý kalendáøní den prodlení s plnìním 
pøíslu�né povinnosti. 

26. Není-li stanoveno jinak, je Dopravce povinen uhradit smluvní pokuty dle této 
smlouvy do 15 kalendáøních dnù po obdr�ení výzvy, kterou Dopravci na základì 
zji�tìného poru�ení pøíslu�ného ustanovení smlouvy za�le Objednatel. V této 
výzvì budou uvedena konkrétní ustanovení smlouvy, která byla Dopravcem 
poru�ena, popis konkrétního jednání, jím� k poru�ení do�lo, vèetnì jeho 
èasového urèení, jednotlivé polo�ky smluvních pokut a jejich celková vý�e a 



 

bankovní úèet, na který Dopravce smluvní pokutu uhradí. Smluvní strany v této 
souvislosti pro vylouèení jakýchkoliv pochybností ujednávají, �e Dopravce 
nemù�e k úhradì smluvní pokuty èi jiného dluhu dle této smlouvy pou�ít smìnku 
ve smyslu § 1909 OZ. 

27. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto èl. 15 smlouvy nezaniká povinnost 
Dopravce splnit povinnost, její� plnìní bylo smluvní pokutou utvrzeno. 
Zaplacením smluvní pokuty dále není vylouèeno právo Objednatele domáhat 
se náhrady �kody vzniklé poru�ením povinnosti, které se smluvní pokuta týká, 
a to ve vý�i pøesahující smluvní pokutu; obdobnì je Objednatel oprávnìn 
domáhat se náhrady �kody ve vý�i, v jaké �koda pøevy�uje pokutu stanovenou 
pro poru�ení pøíslu�né smluvní povinnosti právním pøedpisem (penále) ve 
smyslu § 2052 OZ. Dojde-li ke sní�ení smluvní pokuty soudem, zùstává 
Objednateli zachováno právo domáhat se náhrady �kody ve vý�i, v jaké �koda 
pøevy�uje èástku urèenou soudem jako pøimìøenou, a to bez jakéhokoliv dal�ího 
omezení. Vznikne-li Objednateli nárok na nìkolik smluvních pokut dle tohoto 
èlánku smlouvy, je oprávnìn uplatnit ka�dou z nich. Vznikne-li v�ak Objednateli 
nárok na zaplacení nìkolika smluvních pokut dle toho èlánku smlouvy v 
dùsledku poru�ení té�e povinnosti, je oprávnìn uplatnit pouze tu ze smluvních 
pokut, která bude v celkové vý�i (po zohlednìní délky prodlení, poètu pøípadù 
poru�ení apod.) nejvy��í. 

28. Pokud nìkterá Smluvní strana bude v prodlení s finanèním plnìním 
dohodnutým v této smlouvì, mù�e druhá Smluvní strana uplatnit úrok z prodlení 
ve vý�i stanovené pøíslu�ným naøízením vlády. Toto ustanovení se neuplatní v 
pøípadì postupu dle § 22 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech 
územních rozpoètù, v platném znìní. 

29. Smluvní strany výslovnì sjednávají, �e Objednatel je oprávnìn kdykoliv 
jednostrannì zapoèíst jakékoli své splatné penì�ité pohledávky za Dopravcem 
vùèi kterýmkoli splatným èi nesplatným penì�itým pohledávkám Dopravce za 
Objednatelem, a to bez ohledu na to, zda pøíslu�né pohledávky vznikly v 
souvislosti s touto smlouvou nebo s jiným právním vztahem mezi Objednatelem 
a Dopravcem a zda se jedná o pohledávky nejisté nebo neurèité ve smyslu § 
1987 NOZ. Pro vylouèení jakýchkoliv pochybností se stanoví, �e Objednatel je 
oprávnìn kdykoliv jednostrannì zapoèíst svoji pohledávku vùèi Dopravci na 
zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy proti kterýmkoli splatným èi 
nesplatným penì�itým pohledávkám Dopravce za Objednatelem. Dopravce 
není oprávnìn jednostrannì zapoèíst své pohledávky za Objednatelem vùèi 
kterýmkoli pohledávkám Objednatele za Dopravcem. 

 
 LÁNEK!16 

MIMO$ÁDNÉ!P$EKÁ�KY 

1. Za poru�ení této smlouvy se nepova�uje, pokud jedna ze Smluvních stran 
nesplní svou povinnost dle této smlouvy z toho dùvodu, �e jí v tom doèasnì 
nebo trvale zabránila mimoøádná nepøedvídatelná a nepøekonatelná pøeká�ka 
vzniklá nezávisle na její vùli (§ 2913 odst. 2 OZ). Za mimoøádné nepøedvídatelné 
a nepøekonatelné pøeká�ky se zejména pova�ují �ivelné události, jako napø. 
pøírodní katastrofy, zemìtøesení, záplavy, vichøice, dále havárie vèetnì 
dopravních nehod nezpùsobených personálem Dopravce, zásahy záchranných 
slo�ek (hasièù, policie a záchranné slu�by) nevyvolané ani z èásti na stranì 



 

Dopravce (vèetnì zaøízení a personálu Dopravce), mimoøádné klimatické 
podmínky, jako� i události související s èinností èlovìka, jako napø. obèanské 
nepokoje, vojenské, celní nebo policejní operace (s výjimkou kontrol plnìní 
povinností Dopravce nebo jeho personálu podle obecnì závazných právních 
pøedpisù) a stávky vyvolané otázkami obecného (veøejného) zájmu (napø. 
centrálnì vyhlá�ené generální stávky). 

2. Za mimoøádné nepøedvídatelné a nepøekonatelné pøeká�ky se v�ak pro 
vylouèení jakýchkoliv pochybností nepova�ují pøeká�ky (i) vzniklé z osobních, 
majetkových èi jiných pomìrù Dopravce, jeho subdodavatelù èi osob s nimi 
propojených (napø. jejich hospodáøské pomìry, stávka mající pùvod v 
okolnostech souvisejících s plnìním èi neplnìním této smlouvy, poru�ení 
jakýchkoliv právních pøedpisù tìmito subjekty apod.), dále (ii) pøeká�ky, které 
vznikly teprve v dobì, kdy Dopravce byl v prodlení s plnìním své povinnosti, ani 
(iii) pøeká�ky, které je Dopravce dle této smlouvy povinen pøekonat. 

3. Mimoøádných nepøedvídatelných a nepøekonatelných pøeká�ek ve shora 
uvedeném smyslu je povinná Smluvní strana oprávnìna se dovolat pouze 
tehdy, jestli�e vynalo�ila ve�keré úsilí, které po ní lze spravedlivì po�adovat, 
aby svou povinnost splnila èi následky jejího nesplnìní v maximálním mo�ném 
rozsahu zmírnila. Úèinky vyluèující odpovìdnost Smluvní strany dle tohoto 
èlánku smlouvy jsou omezeny pouze na dobu, po kterou mimoøádná 
nepøedvídatelná a nepøekonatelná pøeká�ka, s ní� jsou spojeny pøíslu�né 
povinnosti, trvá. Lhùta ke splnìní pøíslu�ných povinností se prodlu�uje pouze o 
dobu, po kterou danou smluvní povinnost nebylo v dùsledku nastalých 
mimoøádných nepøedvídatelných a nepøekonatelných pøeká�ek objektivnì 
mo�né splnit. 

 
 LÁNEK!17 

KOMUNIKACE!SMLUVNÍCH!STRAN 

1. V�echna oznámení, výzvy, právní jednání, informace a jiná sdìlení uèinìná ve 
vìcech této smlouvy mohou být doruèována (a) osobnì, nebo (b) 
prostøednictvím provozovatele po�tovních slu�eb, nebo (c) prostøednictvím 
datové schránky, nebo (e) elektronickou po�tou (e-mailem) na následující 
adresy k rukám následujících osob: 

OBJEDNATEL: 

 

Ústecký!kraj 
Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem 
Datová schránka: t9zbsva 

 

kontaktní!osoba!pro!jednání!ve!v&cech!smlouvy:! 
Ing. Jindøich Franìk, vedoucí odboru dopravy a silnièního hospodáøství 
tel.: +420 475 657 525 
mobil: +420 737 203 661 
fax.: +420 475 207 769 
e-mail: franek.j@kr-ustecky.cz 



 

kontaktní!osoba!pro!jednání!v!technických!otázkách: 
Ing. Jakub Jeøábek, vedoucí oddìlení dopravní obslu�nosti 
tel.: +420 475 657 527 
mobil: +420 737 203 884 
fax.: +420 475 207 769 
e-mail: jerabek.j@kr-ustecky.cz 

kontaktní!osoba!pro!komunikaci!marketingových!aktivit: 
Ing. Miroslav Müller, samostatný referent 
tel.: +420 475 657 593 
fax.: +420 475 207 769 
e-mail: muller.m@kr-ustecky.cz 

 

DOPRAVCE: 

 
Die Länderbahn GmbH DLB, organizaèní slo�ka 
Oldøichovská 696 
463 34 Hrádek nad Nisou 
Datová schránka: se7ixzz 

 

kontaktní!osoba!pro!jednání!ve!v&cech!smlouvy: 
Ing. Michal Barták, vedoucí organizaèní slo�ky 
mobil: +420 724 158 891 
e-mail: michal.bartak@laenderbahn.com 

kontaktní!osoba!pro!jednání!v!technických!otázkách: 
Ing. Michal Barták, vedoucí organizaèní slo�ky 
mobil: +420 724 158 891 
e-mail: michal.bartak@laenderbahn.com 

kontaktní!osobu!pro!komunikaci!marketingových!aktivit: 
Ing. Michal Barták, vedoucí organizaèní slo�ky 
mobil: +420 724 158 891 
e-mail: michal.bartak@laenderbahn.com 

nebo na takovou jinou po�tovní a/nebo elektronickou adresu èi k rukám jiných 
osob, ne� je shora uvedeno, pokud o takové zmìnì uèiní pøíslu�ná Smluvní 
strana (adresát) oznámení v souladu s tímto èlánkem smlouvy. 

2. Ve�kerá oznámení, informace a jiná sdìlení podaná ve vìcech této smlouvy se 
pova�ují za doruèená (i) dnem, kdy je adresát osobnì pøevezme, (ii) dnem, kdy 
je adresát pøevezme na své po�tovní adrese, (iii) dnem, kdy je datová zpráva 
doruèena adresátovi podle zákona è. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentù, v platném znìní, (iv) dnem, kdy je 
odesílateli technickými prostøedky potvrzeno, �e faxová zpráva byla doruèena 
adresátovi, nebo (v) dnem prokazatelného odeslání na elektronickou adresu 
Smluvní strany (e-mail), a to za podmínky, �e je zpráva opatøena zaruèeným 
elektronickým podpisem osoby oprávnìné v dané vìci jednat za odesílající 
Smluvní stranu. 

 



 

 LÁNEK!18! 
POSTOUPENÍ!SMLOUVY 

1. Dopravce je oprávnìn tuto smlouvu postoupit výhradnì jen na spoleènost 
zalo�enou Dopravcem (dále jen �Nový! dopravce�), a to pouze v pøípadì 
splnìní v�ech ní�e uvedených podmínek: 

a) Nový dopravce bude øádnì zalo�enou a existující (i) spoleèností s ruèením 
omezeným dle § 132 a násl. zákona è. 90/2012 Sb., zákon o obchodních 
spoleènostech a dru�stvech, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �zákon!
o!obchodních!korporacích�) nebo (ii) akciovou spoleèností dle § 243 a 
násl. zákona o obchodních spoleènostech, se sídlem v Èeské republice; 

b) nejpozdìji ke dni uzavøení smlouvy o postoupení této smlouvy na Nového 
dopravce bude mezi Objednatelem, Dopravcem a Novým dopravcem 
uzavøena Dohoda o ruèení, její� závazný vzor tvoøí p"ílohu! #.! 11 této 
smlouvy, na základì které poskytne Dopravce Objednateli ruèení, �e 
pøevezme odpovìdnost za splnìní v�ech dluhù Nového dopravce 
souvisejících s touto smlouvou; 

c) základní kapitál Nového dopravce bude ke dni uzavøení smlouvy o 
postoupení této smlouvy na Nového dopravce zcela splacen a tato 
skuteènost bude zapsána do obchodního rejstøíku; 

d) Nový dopravce bude mít platnou licenci a osvìdèení dopravce dle èl. 3 odst. 
2 písm. a) této smlouvy ke dni uzavøení smlouvy o postoupení této smlouvy 
na Nového dopravce; 

e) Nový dopravce bude splòovat ke dni uzavøení smlouvy o postoupení této 
smlouvy na Nového dopravce v�echny podmínky stanovené v èl. 3 odst. 2 
této smlouvy a bude schopen plnit povinnosti stanovené touto smlouvou; 

f) Nový dopravce bude ke dni uzavøení smlouvy o postoupení této smlouvy na 
Nového dopravce ze 100 % vlastnìn Dopravcem; 

g) postoupení této smlouvy na Nového dopravce nebude mít za následek 
pøeru�ení nebo omezení poskytování dopravních slu�eb dle této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje, �e v pøípadì, �e budou splnìny v�echny podmínky 
uvedené v odst. 1 tohoto èlánku smlouvy, udìlí s postoupením této smlouvy na 
Nového dopravce souhlas. 

3. Pro vylouèení pochybností Smluvní strany sjednávají, �e vedle postoupení této 
smlouvy na Nového dopravce mù�e dojít také i k pøechodu této smlouvy na 
Nového dopravce v dùsledku pøevodu èásti závodu Dopravce, k nìmu� se tato 
smlouva vztahuje, av�ak pouze za pøedpokladu, �e nejpozdìji ke dni pøevodu 
uvedené èásti závodu na Nového dopravce budou obdobnì jako v pøípadì 
postoupení splnìny v�echny podmínky stanovené v odst. 1 tohoto èlánku 
smlouvy. 

4. V pøípadì, �e dojde k postoupení nebo pøechodu této smlouvy na Nového 
dopravce, je Dopravce (tj. spoleènost Die Länderbahn GmbH DLB) povinen 
zajistit, �e po celou dobu trvání jakýchkoliv práv nebo povinností vyplývajících 
z této smlouvy bude Nový dopravce ze 100 % vlastnìn Dopravcem. 

 



 

 LÁNEK!19 
ZÁNIK!SMLOUVY 

1. Tato smlouva zaniká uplynutím doby, na ni� byla sjednána (viz èl. 2 odst. 3 této 
smlouvy). 

2. Tato smlouva dále zaniká písemnou dohodou Smluvních stran. 

3. Dopravce má právo odstoupit od smlouvy, (a) pokud se Objednatel ocitne v 
prodlení s placením mìsíèní zálohové platby anebo nedoplatku roèní 
kompenzace pøesahujícím 45 kalendáøních dní, nebo (b) trvají-li na stranì 
Objednatele nepøetr�itì mimoøádné nepøedvídatelné a nepøekonatelné 
pøeká�ky déle ne� 90 kalendáøních dní. Pro vylouèení jakýchkoliv pochybností 
Smluvní strany sjednávají, �e Dopravce není oprávnìn od této smlouvy 
odstoupit, vypovìdìt ji ani jiným zpùsobem ukonèit její platnost jinak, ne� 
nìkterým ze zpùsobù stanovených touto smlouvou (s výjimkou pøípadù, kdy to 
umo�òují kogentní ustanovení platných obecnì závazných právních pøedpisù). 

4. Objednatel je oprávnìn od této smlouvy odstoupit, pokud se Dopravce dopustí 
podstatného poru�ení svých povinností. Za podstatné poru�ení povinností 
Dopravce se zejména pova�uje, pokud Dopravce: 

a) z jakéhokoli dùvodu pozbyl podnikatelské oprávnìní, 

b) byl posti�en odnìtím licence na provozování veøejné osobní drá�ní dopravy 
èi osvìdèení dopravce, 

c) neoprávnìnì ve kterémkoliv dni Doby plnìní v období od prvního dne 
platnosti jízdního øádu 2019/2020 a� do posledního dne platnosti jízdního 
øádu 2028/2029 pøeru�il, omezil èi ke stanovenému termínu nezahájil provoz 
nejménì 8 vozidel dle èl. 6 této smlouvy, které byl podle této smlouvy 
povinen provozovat, a souhrnný rozsah vynechaných spojù poèítaný dle 
jízdního øádu pøesahuje více ne� 100 vlkm dopravních výkonù dle této 
smlouvy za jeden rok plnìní této smlouvy, 

d) poru�il kteroukoli ze svých povinností dle èl. 3 této smlouvy, s výjimkou 
povinnosti splòovat Standardy kvality a bezpeènosti dle èl. 3 odst. 2 písm. d) 
této smlouvy (Smluvní strany pro vylouèení pochybností výslovnì 
sjednávají, �e poru�ení povinnosti Dopravce splòovat Standardy kvality a 
bezpeènosti dle èl. 3 odst. 2 písm. d) této smlouvy mù�e být dùvodem pro 
ukonèení této smlouvy Objednatelem dle èl. 19 odst. 4 písm. f) této smlouvy, 
dle èl. 19 odst. 6 písm. a) této smlouvy nebo dle jakéhokoliv jiného 
ustanovení této smlouvy, jestli�e budou splnìny podmínky pro ukonèení této 
smlouvy uvedené v pøíslu�ném ustanovení), 

e) bylo rozhodnuto o úpadku Dopravce nebo byl insolvenèní návrh podaný proti 
Dopravci zamítnut pro nedostatek majetku dlu�níka podle zákona è. 
182/2006 Sb., o úpadku a zpùsobech jeho øe�ení (insolvenèní zákon), v 
platném znìní, 

f) se dopustil jakéhokoliv jiného poru�ení této smlouvy, o kterém ji� pøi 
uzavøení této smlouvy vìdìl nebo musel vìdìt, �e by Objednatel smlouvu 
neuzavøel, pokud by takové poru�ení pøedvídal; 

g) oznámí Objednateli, �e nedodr�í nìkterou ze svých povinností opravòujících 
Objednatele k odstoupení od smlouvy dle pøedchozích ustanovení tohoto 



 

odstavce, nebo jedná takovým zpùsobem, ze kterého nepochybnì vyplývá, 
�e se dopustí kteréhokoliv z poru�ení dle pøedchozích ustanovení tohoto 
odstavce a na výzvu Objednatele nedá pøimìøenou jistotu, �e pøíslu�nou 
povinnost dle této smlouvy splní. 

5. Objednatel je oprávnìn od této smlouvy odstoupit, pokud bude v dobì trvání 
této smlouvy Dopravce, kterýkoliv èlen statutárního èi jiného orgánu Dopravce, 
nebo jeho vedoucí zamìstnanec pravomocným odsuzujícím rozsudkem 
shledán vinným ze spáchání trestného èinu souvisejícího s plnìním této 
smlouvy nebo s pøedmìtem podnikání Dopravce, èi trestného èinu spáchaného 
ve prospìch organizované zloèinecké skupiny, trestného èinu úèasti na 
organizované zloèinecké skupinì, legalizace výnosù z trestné èinnosti, 
podílnictví, pøijetí úplatku, podplacení, nepøímého úplatkáøství, podvodu nebo 
úvìrového podvodu, vèetnì pøípadù, kdy jde o pøípravu, pokus nebo 
úèastenství na takovém trestném èinu. 

6. Objednatel je dále oprávnìn od této smlouvy odstoupit: 

a) pokud se Dopravce dopustí opakovaného èi trvajícího poru�ení jakýchkoliv 
jiných svých povinnosti dle této smlouvy, a pøíslu�né poru�ení i pøes výzvu 
Objednatele v jím stanovené pøimìøené lhùtì neodstraní, èi v prùbìhu 
jednoho roku znovu zopakuje, a to za podmínky, �e takové opakované èi 
trvající poru�ení pøedstavuje (i) vzhledem k záva�nosti poru�ované 
povinnosti èi povinností a (ii) vzhledem k jeho èi jejich opakování èi trvání 
podstatné poru�ení povinností Dopravce dle této smlouvy; anebo 

b) pokud Dopravce poru�í své povinnosti dle této smlouvy tak, �e Objednateli 
vznikne za kterýkoliv kalendáøní rok plnìní této smlouvy nárok na úhradu 
smluvní pokuty dle èl. 15 odst. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 23 této 
Smlouvy v souhrnné vý�i 300.000 Kè, anebo dle èl. 15 odst. 4, 9, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 a 22 této smlouvy v souhrnné vý�i 2.500.000 Kè, a i pøes 
upozornìní Objednatele s uvedením takového poru�ení této smlouvy nebo 
výzvu Objednatele k úhradì smluvních pokut v takové vý�i poru�í Dopravce 
v kterémkoliv ze dvou následujících kalendáøních let své povinnosti dle této 
smlouvy tak, �e Objednateli vznikne dle vý�e uvedených ustanovení èl. 15 
této smlouvy nárok na zaplacení souhrnné smluvní pokuty ve vý�i 300.000 
Kè nebo 2.500.000 Kè v kterémkoli z tìchto kalendáøních let. Právo 
Objednatele odstoupit od této smlouvy dle tohoto ustanovení lze uplatnit 
nejpozdìji do konce kalendáøního roku bezprostøednì následujícího po 
kalendáøním roce, ve kterém Objednateli uvedené právo odstoupit od této 
smlouvy vzniklo s tím, �e Objednatel sdìlí Dopravci na jeho písemnou 
�ádost, zda k poru�ení vý�e uvedených ustanovení èl. 15 této smlouvy 
do�lo; anebo 

c) pokud na stranì Dopravce nepøetr�itì trvají mimoøádné nepøedvídatelné a 
nepøekonatelné pøeká�ky ve smyslu èl. 16 této smlouvy déle ne� 150 
kalendáøních dní; anebo 

d) v jiných pøípadech stanovených platnými obecnì závaznými právními 
pøedpisy. 

7. Pokud se v dùsledku pøijetí jakéhokoliv nového zákona nebo jiného obecnì 
závazného právního pøedpisu platného v Èeské republice (vèetnì pøedpisù 
Evropské unie) nebo jejich zmìn následnì po uzavøení této smlouvy uká�e 



 

plnìní jakéhokoliv podstatného ujednání této smlouvy jako nedovolené, 
zavazují se Smluvní strany postupem dle èl. 20 odst. 18 této smlouvy v dobré 
víøe jednat o uzavøení dodatku, který by tuto smlouvu upravil pøimìøenì novým 
okolnostem. Za podstatné ujednání se bude pro tyto úèely pova�ovat jakékoliv 
ujednání, o kterém lze odùvodnìnì oèekávat, �e by pøi jeho absenci nebo 
záva�né zmìnì nemohla mít pøíslu�ná Smluvní strana zájem na uzavøení této 
smlouvy. Nedosáhnou-li Smluvní strany dohody o takovém dodatku do tøiceti 
(30) dní od doruèení výzvy kterékoliv Smluvní strany k jednání druhé Smluvní 
stranì, má Smluvní strana, z jejího� pohledu je dotèené ujednání podstatné, 
právo od této smlouvy odstoupit. 

8. Pokud by Objednatel v dùsledku pøijetí jakéhokoliv nového zákona nebo jiného 
obecnì závazného právního pøedpisu platného v Èeské republice (vèetnì 
pøedpisù Evropské unie) nebo jejich zmìn nebo v dùsledku podstatné zmìny 
interpretace souèasných právních pøedpisù (a) se stal povinným zaji��ovat 
dopravní obslu�nost svého území veøejnými slu�bami jiným zpùsobem ne� 
doposud, nebo (b) ztratil kompetenci zaji��ovat dopravní obslu�nost na svém 
území veøejnými slu�bami, nebo (c) se stal povinným provést výbìrové øízení 
na výbìr dopravce poskytujícího veøejné slu�by, zavazují se Smluvní strany 
postupem dle èl. 20 odst. 18 této smlouvy v dobré víøe jednat o uzavøení 
dodatku, který by tuto smlouvu upravil pøimìøenì novým okolnostem. Pokud 
Smluvní strany nedosáhnou dohody o takovém dodatku do devadesáti (90) dní 
od doruèení výzvy Objednatele k jednání Dopravci nebo pokud takový dodatek 
nemù�e s ohledem na povahu vìci sám o sobì vést k souladu s novì nastalým 
právním stavem ve smyslu pøedchozí vìty, má Objednatel právo od této 
smlouvy odstoupit. 

9. Smluvní strany v souvislosti s tímto èl. 19 smlouvy výslovnì vyluèují aplikaci § 
2003 odst. 1 OZ. 

 
 LÁNEK!20 

ZÁV%RE NÁ!USTANOVENÍ 

1. Dopravce je povinen zachovávat mlèenlivost o ve�kerých skuteènostech, které 
se od Objednatele dozvìdìl nebo v budoucnu dozví v souvislosti s touto 
smlouvou. Dopravce je v souladu s § 1730 OZ povinen aktivnì dbát o to, aby 
takové informace nebyly zneu�ity, nebo aby nedo�lo k jejich prozrazení bez 
zákonného dùvodu. Dopravce není povinen zachovávat mlèenlivost o 
informacích, ve vztahu k nim� mu Objednatel pøedem výslovnì oznámí, �e je 
nepova�uje za dùvìrné.    V této souvislosti Smluvní strany prohla�ují, �e své 
povinnosti týkající se ochrany dùvìrných informací upravily rovnì� v Dohodì o 
ochranì dùvìrných informací, kterou uzavøely spoleènì s touto smlouvou a její� 
stejnopis tvoøí p"ílohu!#.!9 této smlouvy. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a je uzavírána 
na dobu urèitou od prvního dne platnosti jízdního øádu 2019/2020 vèetnì do 
posledního dne platnosti jízdního øádu 2028/2029 (viz èl. 2 odst. 3 této smlouvy). 
Tím nejsou dotèena práva a povinnosti Smluvních stran, o nich� smlouva 
stanoví, �e se uplatní i po tomto dni. Tato smlouva nabývá úèinnosti v celém 
rozsahu okam�ikem, kdy Dopravce splní v�echny podmínky stanovené v § 8 
odst. 2 Zákona o veøejných slu�bách, kdy mu bude pøidìlena kapacita dráhy na 
linku dle p"ílohy!#.!1 této smlouvy v souladu s touto smlouvou a kdy bude tato 



 

smlouva uveøejnìna v registru smluv podle Zákona o registru smluv; to neplatí 
pro èl. 3, èl. 15 odst. 1 a odst. 25 a� 29, èl. 17, èl. 19 a 20 této smlouvy, které 
nabývají úèinnosti podpisem smlouvy obìma Smluvními stranami a jejím 
øádným uveøejnìným v registru smluv podle Zákona o registru smluv. 

3. Smluvní strany se dohodly, �e tato smlouva se øídí právním øádem Èeské 
republiky. Smluvní strany se dále dohodly, �e pro rozhodování v�ech 
pøípadných sporù z této smlouvy bude dána výluèná pravomoc soudù Èeské 
republiky.  

4. Jestli�e po dobu trvání této smlouvy dojde v Èeské republice k zavedení mìny 
Euro, budou v�echny èástky uvedené v této smlouvì v èeských korunách 
pøepoèteny na mìnu Euro podle pøepoèítacího koeficientu stanoveného na 
základì obecnì závazného právního pøedpisu. 

5. Bude-li plnìní této smlouvy významnì dotèeno zásahem tøetí osoby èi orgánu 
veøejné moci nebo pùsobením pøírodních sil, zavazuje se Dopravce o tom 
Objednatele bezodkladnì informovat. Smluvní strany budou v dobré víøe 
postupovat tak, aby bylo plnìní této smlouvy v maximálním mo�ném rozsahu 
zachováno. Tím není dotèeno právo Objednatele na uplatnìní smluvních èi 
zákonných sankcí, dojde-li k poru�ení povinností Dopravce, ani èl. 16 této 
smlouvy. 

6. Ve�keré zmìny a doplòky této smlouvy lze èinit pouze po dohodì Smluvních 
stran formou písemných, vzestupnì èíslovaných dodatkù, které se po podpisu 
poslední Smluvní stranou stanou nedílnou souèástí smlouvy; v jiné formì 
zmìny a doplòky této smlouvy èinit nelze. Za uèinìné písemnou formou nebude 
pro tento úèel pova�ováno právní jednání uèinìné elektronickými nebo jinými 
technickými prostøedky ve smyslu § 562 OZ. Objednatel je oprávnìn namítnout 
neplatnost smlouvy, popø. jakékoliv její zmìny èi doplòku z dùvodu nedodr�ení 
formy kdykoliv, a to i kdy� ji� bylo zapoèato s plnìním. 

7. S údaji, které Objednatel obdr�í od Dopravce v souvislosti s pøedmìtem této 
smlouvy (s výjimkou údajù obsa�ených v p"íloze! #.! 3 této smlouvy), není 
Objednatel povinen nakládat jako s informacemi dùvìrnými a zejména za 
úèelem zaji�tìní transparentnosti vynakládání veøejných prostøedkù je 
oprávnìn je i bez souhlasu Dopravce zveøejnit na svých internetových 
stránkách èi jiným vhodným zpùsobem, jako� i prostøednictvím registru smluv 
podle Zákona o registru smluv. Dopravce prohla�uje, �e souhlasí s uveøejnìním 
v�ech údajù obsa�ených v této Smlouvì (s výjimkou údajù obsa�ených v 
p"íloze! #.! 3 této smlouvy), které by jinak podléhaly zneèitelnìní, v registru 
smluv, popø. disponuje souhlasem tøetích osob uvedených na své stranì s 
uveøejnìním jejich osobních údajù v registru smluv, které by jinak podléhaly 
zneèitelnìní. Smluvní strany se dohodly na tom, �e uveøejnìní v registru smluv 
provede Objednatel, který zároveò zajistí, aby informace o uveøejnìní smlouvy 
byla zaslána Dopravci do datové schránky ID: se7ixzz nebo na e-mail: 
michal.bartak@laenderbahn.com. 

8. Dopravce konstatuje, �e p"íloha! #.! 3 této smlouvy (výchozí finanèní model 
nákladù, výnosù a èistého pøíjmu a výchozí model provozních aktiv) pøedstavuje 
obchodní tajemství Dopravce ve smyslu § 504 OZ. Objednatel se zavazuje 
zajistit, �e p"íloha! #.! 3 této smlouvy bude odpovídajícím zpùsobem utajena 
(vèetnì jejího zneèitelnìní pøi uveøejnìní v registru smluv) a �e s ní budou 
seznámeni pouze ti zamìstnanci Objednatele a jiné osoby, které jej potøebují 



 

pro výkon své práce a pro pøípadné schválení smlouvy ze strany Objednatele. 
Objednatel je tuto pøílohu oprávnìn poskytnout rovnì� svým externím 
poradcùm za podmínky, �e budou zavázáni povinností mlèenlivosti. Jiným 
tøetím osobám mohou být informace podléhající obchodnímu tajemství 
Dopravce poskytnuty pouze se souhlasem Dopravce. 

9. Bez ohledu na vymezení obchodního tajemství podle odstavce 7 tohoto èlánku 
Dopravce souhlasí s tím, �e: 

a) tato smlouva a její jednotlivé dodatky vèetnì pøíloh s výjimkou pøílohy è. 3 
jsou veøejnì pøístupné a mohou být zveøejnìny na internetových stránkách 
Objednatele èi na jeho profilu (pro vylouèení pochybností se uvádí, �e údaje 
uvedené v p"íloze!#.!3 smlouvy nebudou zveøejnìny), 

b) tuto smlouvu vèetnì v�ech jejích pøíloh, její jednotlivé dodatky a jednotlivá 
roèní vyúètování podle pøílohy è. 3 Vyhlá�ky 296/2010 Sb. je Objednatel 
oprávnìn postoupit Ministerstvu financí pro výkon jeho èinnosti, 

c) ve�keré údaje poskytované na základì této smlouvy, jako� i tato smlouva a 
v�echny její pøílohy, mohou být zpøístupnìny Nejvy��ímu kontrolnímu úøadu 
a obdobným institucím v pøípadì finanèních èi jiných kontrol Objednatele, 

d) ve�keré údaje poskytované na základì této smlouvy, jako� i tato smlouva a 
v�echny její pøílohy, mohou být zpøístupnìny Úøadu pro ochranu 
hospodáøské soutì�e jako�to orgánu povìøenému dohledem nad 
dodr�ováním zákona o zadávání veøejných zakázek a Zákona o veøejných 
slu�bách, nebo jiným orgánùm èi institucím, jim� je Objednatel povinen 
poskytnout pøíslu�né údaje, 

e) Ústecký kraj je oprávnìn poskytnout tuto smlouvu vèetnì v�ech jejích pøíloh 
tøetím osobám, pokud je to nezbytné pro splnìní právní povinnosti 
Ústeckého kraje, a je oprávnìn tuto smlouvu vèetnì v�ech jejích pøíloh 
pøedlo�it soudu nebo správnímu orgánu v pøípadì soudního nebo správního 
øízení, pokud to bude pova�ovat za potøebné; 

f) údaje z prùzkumù frekvence cestujících, údaje o evidenci jízdních dokladù a 
výkazy nákladù a výnosù za poslední tøi (3) disponibilní období platnosti 
jízdního øádu z Doby plnìní této Smlouvy, poskytované na základì této 
smlouvy, nepøedstavují obchodní tajemství Dopravce a mohou být ze strany 
Ústeckého kraje zveøejnìny. 

10. Dopravce je seznámen se skuteèností, �e Ústecký kraj, jako územní 
samosprávný celek, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho 
pùsobnosti dle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, v 
platném znìní. 

11. Dopravce bere na vìdomí, �e poskytování penì�ních prostøedkù dopravci na 
základì této smlouvy podléhá finanèní kontrole dle zákona è. 320/2001 Sb., o 
finanèní kontrole ve veøejné správì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon 

o finanèní kontrole), v platném znìní, a �e na neoprávnìné pou�ití nebo 
zadr�ení penì�ních prostøedkù Objednatele poskytnutých dopravci na základì 
této smlouvy se vztahuje ustanovení § 22 zákona è. 250/2000 Sb., o 
rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, v platném znìní. 



 

12. Dopravce není oprávnìn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její 
èásti tøetí osobì bez pøedchozího písemného souhlasu Objednatele (èl. 18 této 
smlouvy tím není dotèen). Objednatel je oprávnìn práva a povinnosti z této 
smlouvy postoupit bez omezení na tøetí osoby i bez souhlasu Dopravce, a to v 
rozsahu, v jakém mu to umo�ní platné obecnì závazné právní pøedpisy týkající 
se mimo jiné veøejného zadávání. 

13. Dopravce není oprávnìn odepøít plnìní dle této smlouvy, a to ani v pøípadì, 
budou-li pro takové odepøení dány podmínky dle § 1912 OZ. 

14. Dopravce na sebe touto smlouvou pøebírá nebezpeèí zmìny okolností ve 
smyslu § 1765 odst. 2 OZ, a to zejména, nikoliv v�ak výluènì, v souvislosti se 
zmìnou nákladù Dopravce vynakládaných pøi plnìní této smlouvy; tím nejsou 
dotèena ustanovení èl. 4 odst. 6 a odst. 7 této smlouvy ani ustanovení o 
mimoøádných nepøedvídatelných a nepøekonatelných pøeká�kách dle èl. 16 této 
smlouvy. 

15. Dopravce výslovnì prohla�uje, �e je podnikatelem, který tuto smlouvu uzavøel 
pøi svém podnikání, a nemù�e se tudí� domáhat zru�ení této smlouvy dle § 
1793 OZ (neúmìrné zkrácení), ani neplatnosti této smlouvy dle § 1796 OZ 
(lichva). Smluvní strany v této souvislosti dále výslovnì vyluèují aplikaci 
ustanovení § 1799 a § 1800 OZ (dolo�ky u smluv uzavíraných adhezním 
zpùsobem). 

16. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o pøedmìtu smlouvy a v�ech 
nále�itostech, které Smluvní strany mìly a chtìly ve smlouvì ujednat, a které 
pova�ují za dùle�ité pro závaznost této smlouvy. �ádný projev vùle Smluvní 
strany uèinìný pøi jednání o této smlouvì nebo po jejím uzavøení nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá �ádný 
závazek �ádné ze Smluvních stran. Smluvní strany výslovnì vyluèují, aby ve 
smyslu § 558 odst. 2 OZ pøi výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy byly 
pøed dispozitivními ustanoveními zákona upøednostòovány obchodní zvyklosti 
zachovávané obecnì èi v odvìtví týkajícím se pøedmìtu plnìní této smlouvy, 
ani dosavadní nebo budoucí praxe zavedená mezi Smluvními stranami. 
Smluvní strany dále pro výklad této smlouvy výslovnì vyluèují aplikaci § 557 OZ 
(výklad výrazu pøipou�tìjícího rùzný výklad k tí�i toho, kdo jej pou�il jako první). 

17. Ka�dá Smluvní strana prohla�uje, �e pøed uzavøením této smlouvy splnila 
pøedsmluvní informaèní povinnost ve smyslu § 1728 OZ a nemá v této 
souvislosti vùèi druhé Smluvní stranì �ádné nároky. 

18. V pøípadì, �e kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane nebo bude 
shledáno neplatným, neúèinným èi nevymahatelným, nebude to mít vliv na 
platnost, úèinnost èi vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují nahradit neplatné, neúèinné nebo nevymahatelné 
ustanovení platným, úèinným a vymahatelným ustanovením, které bude mít do 
nejvy��í mo�né míry stejný a právními pøedpisy pøípustný význam a úèinek, jako 
byl zámìr ustanovení, je� má být nahrazeno. V pøípadì, �e kterékoli ustanovení 
této smlouvy bude shledáno zdánlivým (nicotným), zavazují se Smluvní strany 
obsah takového zdánlivého ustanovení dodateènì vyjasnit, a jeho vadu tak 
odstranit. 

19. Objednatel tímto potvrzuje, �e o uzavøení této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje usnesením è. 009/62R/2019 ze dne 27. 2. 2019. 



 

20. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nich� Objednatel obdr�í 2 
vyhotovení a Dopravce 2 vyhotovení. 

21. Nedílnou souèástí této smlouvy jsou tyto pøílohy: 

· Pøíloha è. 1 � Vymezení dopravního výkonu provozovaného Dopravcem 
dle této Smlouvy 

· Pøíloha è. 2. � Standardy kvality, slu�by související s provozováním 
dopravy 

· Pøíloha è. 2a � Bli��í specifikace základních vozidel a zálohových vozidel 
typu A 

· Pøíloha è. 3 � Výchozí finanèní model a Výchozí model provozních aktiv 

· Pøíloha è. 4 � Formuláø pro výpoèet upravené Základní ceny na 1 vlkm a 
upravené Variabilní ceny na 1 vlkm 

· Pøíloha è. 5 � Vzorové formuláøe pro �Mìsíèní výkaz�, �Celkové 
vyúètování�, �Pøehled uskuteènìných dopravních výkonù�, �Pøehled 
dopravních výkonù, které nebyly realizovány základními vozidly nebo 
zálohovými vozidly typu A� 

· Pøíloha è. 6 � Pøípojné vazby 

· Pøíloha è. 7 � Integrovaný dopravní systém DÚK 

· Pøíloha è. 8 � Vzor kontrolního protokolu a kontrolního prùkazu a výkazu 
z prùzkumu frekvence 

· Pøíloha è. 9 � Stejnopis Dohody o ochranì dùvìrných informací 

· Pøíloha è. 10 � Dispeèink DÚK 

· Pøíloha è. 11 � Návrh dohody o ruèení mezi Dopravcem, Objednatelem 
a Novým dopravcem 

22. Smluvní strany prohla�ují, �e tuto smlouvu uzavírají podle své svobodné, vá�né 
a urèité vùle a v absenci hrozby èi lsti vyvolané druhou Smluvní stranou nebo 
tøetí osobou, na dùkaz èeho� ní�e pøipojují své podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne �����2019 

za Objednatele: 

 

 

 

�����������������. 
Ústecký!kraj 

Jaroslav!Komínek 
námìstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základ" pov"!ení dle usnesení 
Rady Ústeckého kraje #. 038/21R/2017 

ze dne 16. 8. 2017 

 

 

V �����.���dne ����2019 

za Dopravce 

 

 

 

�����������������. 
Die Länderbahn!GmbH!DLB 

Wolfgang Pollety 
jednatel 



 

 

 

 



0,0 Osek m!sto X 4:31 X 5:31 X 6:31 X 7:31 X 10:31 X 12:31 X 14:31 X 15:31 X 16:31 X 18:31 X 20:31

J Lom u Mostu zastávka K 4:37 K 5:37 K 6:37 K 7:37 K 10:37 K 12:37 K 14:37 K 15:37 K 16:37 K 18:37 K 20:37

J Louka u Litvínova p íj. K 4:40 K 5:40 K 6:40 K 7:40 K 10:40 K 12:40 K 14:40 K 15:40 K 16:40 K 18:40 K 20:40

J Louka u Litvínova odj. K 4:41 K 5:41 K 6:41 K 7:41 K 10:41 K 12:41 K 14:41 K 15:41 K 16:41 K 18:41 K 20:41

J Litvínov m!sto K 4:43 K 5:43 K 6:43 K 7:43 K 10:43 K 12:43 K 14:43 K 15:43 K 16:43 K 18:43 K 20:43

J Most-Minerva K 4:48 K 5:48 K 6:48 K 7:48 K 10:48 K 12:48 K 14:48 K 15:48 K 16:48 K 18:48 K 20:48

J Most Kopisty K 4:52 K 5:53 K 6:53 K 7:53 K 10:53 K 12:53 K 14:53 K 15:53 K 16:53 K 18:53 K 20:53

17,6 Most p íj. K 4:59 X 5:59 X 6:59 X 7:59 X 10:59 X 12:59 X 14:59 X 15:59 X 16:59 X 18:59 X 20:59

17,6 Most odj. cf 5:03 K 5:03 6:03 7:03 8:03 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:11 23:21

J Obrnice K 5:08 K 5:08 6:08 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:16 23:26

J Be"ov u Mostu K 5:15 K 5:15 6:15 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:23 23:33

J B#vany K 5:22 K 5:22 6:22 7:22 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:30 23:40

J Lene�ice K 5:29 K 5:29 6:29 7:29 8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29 22:37 23:47

J Dobrom!#ice K 5:31 K 5:31 6:31 7:31 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:39 23:49

40,1 Louny p íj. K 5:35 K 5:35 6:35 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:43 23:53

40,1 Louny odj. X 3:44 X 4:55 K 5:38 K 5:38 X 5:59 6:38 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:46 23:56

J Louny st#ed K 3:46 K 4:57 K 5:40 K 5:40 K 6:01 6:40 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:48 23:58

42,6 Louny m!sto p íj. K 3:48 K 4:59 K 5:42 X 5:42 K 6:03 6:42 7:42 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:50 0:01

42,6 Louny m!sto odj. K 3:48 K 4:59 K 5:42 K 6:03 X 6:42 7:42 9:42 11:42 X 12:42 13:42 X 14:42 15:42 X 16:42 17:42 X 18:42 19:42 22:50

J Jimlín K 3:54 K 5:05 K 5:48 K 6:14 K 6:48 7:48 9:48 11:48 K 12:48 13:48 K 14:48 15:48 K 16:48 17:48 K 18:48 19:48 22:56

J Opo"no u Loun K 3:57 K 5:08 K 5:51 K 6:17 K 6:51 7:51 9:51 11:51 K 12:51 13:51 K 14:51 15:51 K 16:51 17:51 K 18:51 19:51 22:59

J Touchovice K 3:59 K 5:10 K 5:53 K 6:19 K 6:53 7:53 9:53 11:53 K 12:53 13:53 K 14:53 15:53 K 16:53 17:53 K 18:53 19:53 23:01

52,7 H#ivice p íj. K 4:02 K 5:13 K 5:58 K 6:22 K 6:56 7:56 9:56 11:56 X 12:56 13:56 K 14:56 15:56 K 16:56 17:56 X 18:56 19:56 23:04

52,7 H#ivice odj. K 4:03 K 5:14 K 6:01 K 6:24 K 7:19 7:58 9:58 11:58 13:58 K 15:02 15:58 K 16:58 17:58 19:58 23:04

J Kon!topy K 4:06 K 5:17 K 6:04 K 6:27 K 7:22 8:01 10:01 12:01 14:01 K 15:05 16:01 K 17:01 18:01 20:01 23:07

J Solopysky K 4:11 K 5:22 K 6:09 K 6:32 K 7:27 8:06 10:06 12:06 14:06 K 15:10 16:06 K 17:06 18:06 20:06 23:12

62,4 Domou�ice p íj. K 4:18 K 5:29 K 6:16 K 6:39 X 7:34 8:13 10:13 12:13 14:13 X 15:17 16:13 K 17:13 18:13 20:13 23:19

62,4 Domou�ice odj. K 4:19 K 5:30 K 6:16 K 6:39 8:13 10:13 12:13 14:13 16:13 K 17:13 18:13 20:13 23:19

J Mut!jovice K 4:28 K 5:38 K 6:21 K 6:47 8:18 10:18 12:18 14:18 16:18 K 17:18 18:18 20:18 23:24

J Kounov K 4:33 K 5:43 K 6:26 K 6:52 8:23 10:23 12:23 14:23 16:23 K 17:23 18:23 20:23 23:29

J Svojetín K 4:38 K 5:49 K 6:32 K 6:58 8:29 10:29 12:29 14:29 16:29 K 17:29 18:29 20:29 23:35

J Ho#esedly K 4:44 K 5:54 K 6:37 K 7:03 8:34 10:34 12:34 14:34 16:34 K 17:34 18:34 20:34 23:40

J Chrá�$any K 4:49 K 5:59 K 6:43 K 7:09 8:40 10:40 12:40 14:40 16:40 K 17:40 18:40 20:40 23:46

89,1 Rakovník X 5:01 X 6:12 cf 6:55 X 7:21 8:52 10:52 12:52 14:52 16:52 X 17:52 18:52 20:52 23:58

X jede v pracovní dny cf jede v 6+
v X mezi vlaky 6701 a 6765 Sv jízda v úseku Louny m!sto - Louny

671967116761 6703 6781 67056763 6701 6701 6765 6741 6789

U12 Osek m!sto - Most - Louny - Rakovník

6713 6715 6747 6717 6785 67876783 6707 6743 6709 6745



0,0 Rakovník X 3:54 5:05 X 6:15 cf 7:01 9:01 11:01 13:01 X 14:05 15:01 17:05 19:01 21:13 X 22:38

J Chrá� any K 4:05 5:17 K 6:26 K 7:13 9:13 11:13 13:13 K 14:17 15:13 17:17 19:13 21:25 K 22:50

J Ho!esedly K 4:09 5:21 K 6:30 K 7:17 9:17 11:17 13:17 K 14:21 15:17 17:21 19:17 21:29 K 22:54

J Svojetín K 4:15 5:27 K 6:36 K 7:23 9:23 11:23 13:23 K 14:29 15:23 17:29 19:23 21:35 K 23:00

J Kounov K 4:21 5:33 K 6:42 K 7:29 9:29 11:29 13:29 K 14:34 15:29 17:34 19:29 21:41 K 23:06

J Mut"jovice K 4:25 5:37 K 6:46 K 7:33 9:33 11:33 13:33 K 14:38 15:33 17:38 19:33 21:45 K 23:10

26,7 Domou�ice p íj. K 4:32 5:44 K 6:53 cf 7:40 9:40 11:40 13:40 K 14:45 15:40 17:45 19:40 21:52 K 23:17

26,7 Domou�ice odj. K 4:32 5:44 K 7:02 7:40 9:40 11:40 13:40 K 14:45 15:40 X 16:40 17:45 19:40 21:52 K 23:21

J Solopysky K 4:39 5:51 K 7:09 7:47 9:47 11:47 13:47 K 14:51 15:47 K 16:47 17:51 19:47 21:59 K 23:28

J Kon"topy K 4:43 5:55 K 7:13 7:51 9:51 11:51 13:51 K 14:55 15:51 K 16:51 17:55 19:51 22:03 K 23:32

36,4 H#ivice p íj. K 4:47 5:59 K 7:17 7:55 9:55 11:55 13:55 K 14:59 15:55 K 16:55 17:59 19:55 22:07 K 23:36

36,4 H#ivice odj. K 4:47 5:59 K 7:17 7:59 9:59 11:59 X 12:59 13:59 K 14:59 15:59 K 16:59 17:59 X 18:59 19:59 22:07 K 23:36

J Touchovice K 4:49 6:01 K 7:19 8:01 10:01 12:01 K 13:01 14:01 K 15:01 16:01 K 17:01 18:01 K 19:01 20:01 22:09 K 23:38

J Opo#no$u$Loun K 4:52 6:04 K 7:22 8:04 10:04 12:04 K 13:04 14:04 K 15:04 16:04 K 17:04 18:04 K 19:04 20:04 22:12 K 23:41

J Jimlín K 4:54 6:06 K 7:24 8:06 10:06 12:06 K 13:06 14:06 K 15:06 16:06 K 17:06 18:06 K 19:06 20:06 22:14 K 23:43

46,5 Louny m!sto p íj. X 5:08 6:13 K 7:31 8:13 10:13 12:13 X 13:13 14:13 X 15:13 16:13 X 17:13 18:13 X 19:13 20:13 22:21 K 23:50

46,5 Louny m!sto odj. 4:13 5:08 6:13 cf 7:13 K 7:31 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:21 K 23:50

J Louny$st!ed 4:15 5:10 6:15 K 7:15 K 7:33 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:23 K 23:52

48,9 Louny p íj. 4:18 5:13 6:18 K 7:18 K 7:36 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:26 X 23:55

48,9 Louny odj. 4:21 5:21 6:21 K 7:21 K 7:39 8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:29

J Dobrom"!ice 4:24 5:24 6:24 K 7:24 K 7:42 8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:32

J Lene�ice 4:29 5:29 6:29 K 7:29 K 7:45 8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29 22:37

J B!vany 4:35 5:35 6:35 K 7:35 K 7:51 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:43

J Be#ov$u$Mostu 4:42 5:42 6:42 K 7:42 K 7:58 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:50

J Obrnice 4:50 5:50 6:50 K 7:50 K 8:08 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:58

71,5 Most p íj. 4:56 5:56 6:56 cf 7:56 X 8:13 8:56 9:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56 23:04

71,5 Most odj. X 5:00 X 6:00 X 7:00 X 10:00 X 12:00 X 14:00 X 15:00 X 16:00 X 17:00 X 19:00 X 22:00

J Most Kopisty K 5:06 K 6:06 K 7:06 K 10:06 K 12:06 K 14:06 K 15:06 K 16:06 K 17:06 K 19:06 K 22:06

J Most-Minerva K 5:09 K 6:09 K 7:09 K 10:09 K 12:09 K 14:09 K 15:09 K 16:09 K 17:09 K 19:09 K 22:09

J Litvínov$m"sto K 5:15 K 6:15 K 7:15 K 10:15 K 12:15 K 14:15 K 15:15 K 16:15 K 17:15 K 19:15 K 22:15

J Louka u Litvínova p íj. K 5:18 K 6:18 K 7:18 K 10:18 K 12:18 K 14:18 K 15:18 K 16:18 K 17:18 K 19:18 K 22:18

J Louka u Litvínova odj. K 5:19 K 6:19 K 7:19 K 10:19 K 12:19 K 14:19 K 15:19 K 16:19 K 17:19 K 19:19 K 22:19

J Lom$u$Mostu$zastávka K 5:21 K 6:21 K 7:21 K 10:21 K 12:21 K 14:21 K 15:21 K 16:21 K 17:21 K 19:21 K 22:21

89,1 Osek m!sto X 5:28 X 6:28 X 7:28 X 10:28 X 12:28 X 14:28 X 15:28 X 16:28 X 17:28 X 19:28 X 22:28

X jede v pracovní dny cf jede v 6+

6720 67606744 6716 6746 6718 67886742

U12 Rakovník - Louny - Most - Osek m!sto

6780 6700 6702 6782 6704 6740 6784 6706 6786 6708 6710 6712 6714



0,0 Jirkov ch 6:05 cf 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

J Chomutov m!sto K 6:10 K 8:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05 22:05

5,8 Chomutov p íj. K 6:13 K 8:08 10:08 12:08 14:08 16:08 18:08 20:08 22:08

5,8 Chomutov odj. K 6:15 K 8:09 10:09 12:09 14:09 16:09 18:09 20:09 22:09

J B#ezno u Chomutova K 6:25 K 8:24 10:24 12:24 14:24 16:24 18:24 20:24 22:24

J Ho#etice K 6:32 K 8:31 10:31 12:31 14:31 16:31 18:31 20:31 22:31

30,4 �atec p íj. ch 6:39 K 8:38 10:38 12:38 14:38 16:38 18:38 20:38 22:38

30,4 �atec odj. X 5:55 X 6:41 K 8:41 12:41 X 14:41 16:41 7 18:41 dd 19:55

J Veletice K 6:02 K 6:48 K 8:48 12:48 K 14:48 16:48 K 18:48 K 20:02

J M"cholupy K 6:10 K 6:56 K 8:56 12:56 K 14:56 16:56 K 18:56 K 20:08

J �ele# K 6:16 K 7:02 K 9:02 13:02 K 15:02 17:02 K 19:02 K 20:14

J Sádek$u$�atce K 6:19 K 7:05 K 9:05 13:05 K 15:05 17:05 K 19:05 K J
55,6 De�tnice X 6:24 K 7:10 K 9:10 13:10 X 15:10 17:10 K 19:10 K 20:21

J Milostín K 7:16 K 9:16 13:16 17:16 K 19:16 K 20:27

J Mut"jovice$zastávka K 7:20 K 9:20 13:20 17:20 K 19:20 K 20:31

J Krupá K 7:24 K 9:24 13:24 17:24 K 19:24 K 20:35

71,5 Lu�ná u Rakovníka p íj. K 7:30 cf 9:30 13:30 17:30 7 19:30 dd 20:41

71,5 Lu�ná u Rakovníka odj. K 7:35

80,7 Rakovník X 7:46

X jede v pracovní dny cf jede v 6+ ch jede v X a 6 dd jede v 5 a 6
v 2 - 5 Sv jízda �atec - �ele" pro 16800

vlak 16815 v 1 - 4 p#echází na vlak 16804

0,0 Lu�ná u Rakovníka 1 4:15 cf 8:23 10:23 14:23 18:23

J Krupá K 4:20 K 8:28 10:28 14:28 18:28

J Mut"jovice$zastávka K 4:23 K 8:31 10:31 14:31 18:31

J Milostín K 4:27 K 8:35 10:35 14:35 18:35

15,9 De�tnice K 4:33 X 6:41 K 8:41 10:41 14:41 X 16:41 18:41

J Sádek$u$�atce 1 J K 6:45 K 8:45 10:45 14:45 K 16:45 18:45

22,7 �ele# X 4:40 K 6:49 K 8:49 10:49 14:49 K 16:49 18:49

J M"cholupy K 4:47 K 6:56 K 8:56 10:56 14:56 K 16:56 18:56

J Veletice K 4:52 K 7:01 K 9:01 11:01 15:01 K 17:01 19:01

41,1 �atec p íj. K 5:00 X 7:09 K 9:09 11:09 15:09 X 17:09 19:09

41,1 �atec odj. K 5:01 6 5:12 7:12 K 9:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12 21:12

J Ho!etice K 5:08 K 5:19 7:19 K 9:19 11:19 13:19 15:19 17:19 19:19 21:19

J B!ezno$u$Chomutova K 5:15 K 5:26 7:26 K 9:26 11:26 13:26 15:26 17:26 19:26 21:26

65,7 Chomutov p íj. K 5:27 K 5:42 7:42 K 9:42 11:42 13:42 15:42 17:42 19:42 21:42

65,7 Chomutov odj. K 5:29 K 5:43 7:43 K 9:43 11:43 13:43 15:43 17:43 19:43 21:43

J Chomutov$m"sto K 5:32 K 5:46 7:46 K 9:46 11:46 13:46 15:46 17:46 19:46 21:46

71,5 Jirkov X 5:38 6 5:52 7:52 cf 9:52 11:52 13:52 15:52 17:52 19:52 21:52

X jede v pracovní dny cf jede v 6+ ch jede v X a 6 dd jede v 5 a 6
souprava na vlak 16808 v X jako Sv v úseku Rakovník - Lu�ná u Rakovníka od vlaku 16803

U14 Jirkov - Chomutov - �atec - Lu�ná u Rakovníka

16801 16803 16805 16807 16809 16811 16813 16815 16817 16819 16821

U14 Lu�ná u Rakovníka - �atec - Chomutov - Jirkov

16800 16802 16804 16806 16808 16810 16812 16814 16816 16820



0,0 fi 8:09 fi 12:09 fi 16:09 fi 11:46 fi 15:46 fi 19:46

J K 8:15 K 12:15 K 16:15 K 11:39 K 15:39 K 19:39

J K 8:27 K 12:27 K 16:27 K 11:28 K 15:28 K 19:28

J K 8:34 K 12:34 K 16:34 K 11:21 K 15:21 K 19:21

J K 8:38 K 12:38 K 16:38 K 11:17 K 15:17 K 19:17

J K 8:41 K 12:41 K 16:41 K 11:14 K 15:14 K 19:14

J K 8:45 K 12:45 K 16:45 K 11:11 K 15:11 K 19:11

J K 8:50 K 12:50 K 16:50 K 11:06 K 15:06 K 19:06

J K 8:56 K 12:56 K 16:56 K 10:59 K 14:59 K 18:59

J K 9:02 K 13:02 K 17:02 K 10:54 K 14:54 K 18:54

J K 9:05 K 13:05 K 17:05 K 10:50 K 14:50 K 18:50

J K 9:11 K 13:11 K 17:11 K 10:45 K 14:45 K 18:45

J K 9:17 K 13:17 K 17:17 K 10:38 K 14:38 K 18:38

J K 9:20 K 13:20 K 17:20 K 10:35 K 14:35 K 18:35

J K 9:26 K 13:26 K 17:26 K 10:30 K 14:30 K 18:30

J K 9:29 K 13:29 K 17:29 K 10:26 K 14:26 K 18:26

58,2 fi 9:35 fi 13:35 fi 17:35 fi 10:21 fi 14:21 fi 18:21

fi jede v 6+ od 25.IV do 28.IX.

vedení vlak% 5692 a 5693 bude je�t! up#esn!no

T7 Chomutov - Vejprty a zp!t

Rusová

Ková#ská

&eské Hamry

Vejprty zastávka

5690 5692 5694

Chomutov

&ernovice u Chomutova

Domina

K#imov-Suchdol

Vejprty koupali�t!

M!d!nec

M!d!nec zastávka

Ková#ská m!stys

Vejprty

K#imov zastávka

K#imov

Nová Ves u K#imova

Výsluní

5691 5693 5695



Pøíloha 2 Smlouvy o veøejných slu�bách v pøepravì cestujících veøejnou drá�ní dopravou k zaji�tìní 
dopravní obslu�nosti Ústeckého kraje na linkách U12, U14 a T7 

 

Standardy kvality, slu�by související s provozováním dopravy 

Èlánek 1 

PO�ADAVKY NA KVALITU A VYBAVENÍ ZÁKLADNÍCH VOZIDEL A ZÁLOHOVÝCH 
VOZIDEL TYPU A 

Vozidla urèená k plnìní zakázky musí splòovat následující minimální po�adavky: 

(1) Technické a technologické vlastnosti vozidla: 

a) vozidlo musí být ke dni zahájení provozu schváleno pro provoz na pøedmìtných 
úsecích drah; maximální rychlost vozidla musí èinit alespoò 80 km/h; 

b) technické parametry vozidel musí v maximální míøe (av�ak s ohledem na rychlostní 
parametry vozidel) umo�nit vyu�ití technických parametrù infrastruktury, zejména 
dosa�ení maximální tra�ové rychlosti ve sklonovì nároèných úsecích a disponovat 
dostateènými dynamickými vlastnostmi pro rychlé dosa�ení maximální tra�ové 
rychlosti; 

c) výkon vozidla musí být minimálnì 400 kW; 
d) konstrukce vozidla musí umo�nit prùchod celou vozovou jednotkou bìhem jízdy vlaku 

bez nutnosti opu�tìní vnitøního prostoru vozidla; 
e) ka�dý vlak zaji��ující provoz v provozním souboru musí být schopen úvratì (zmìny 

smìru jízdy) v dobì nejvý�e 3 minut pobytu ve stanici. Základní vozidla musí být 
vzájemnì spøahovatelná a umo�òovat provoz v soupravách øízených jedním 
strojvedoucím. Pøi spojování vozidel musí být dosa�itelný èas mezi pøíjezdem 
druhého vozidla a odjezdem spojených vozidel maximálnì 3 minut. Pøi rozpojování 
vozidel musí být dosa�itelný èas mezi pøíjezdem spojených vozidel a odjezdem 
prvního vozidla maximálnì 2 minuty. 

(2) Vnìj�í a vnitøní vzhled vozidla: 
a) vozidla musí být jednotného vzhledu; 
b) v�echny nátìry a velkoplo�né polepy jsou ve vztahu k barevnému tónování jednotné, 

bez opotøebení, vyblednutí, kapek, bublinek, �mouh, graffiti, viditelných záplat a bez 
za�pinìní barvou na sousedních jinobarevných nebo nelakovaných (pøíp. 
nepolepených) plochách nebo dílech; 

c) karoserie a postrannì viditelná oblo�ení støechy jsou bez rzi a vyboulenin; v�echny 
záklopné díly jsou v plném rozsahu na svém místì; 

d) sklenìné prvky a okenní tabulky nejsou poèmárané, roz�krábané, prasklé, natr�ené a 
za�lé. Pøípustné je zachování existujících piktografù a nezbytných oznaèení (napø. 
znaèení únikových cest apod.); 

e) v�echny nápisy a polepy na vozidle a ve vozidle jsou úplné, bez trhlin, za�pinìní, 
vyblednutí a zmìn barevnosti; souvislé nápisy musí být ohlednì typu, velikosti a 
barvy písma jednotné; 

f) podlahové krytiny jsou bez nerovností, viditelných �krábancù, odìrek nebo trhlin; 
g) oblo�ení stìn a stropù a dveøí nejsou za�pinìná nebo hrubì po�kozena napø. flekatá, 

jinak zabarvená, roz�krábaná, vyboulená, natr�ená ani prora�ená; 

h) v prostoru pro cestující nejsou �ádné po�kozené, opotøebené nebo staøe pùsobící 
prvky vybavení; ve�keré prvky vybavení jsou plnì funkèní, nepo�krábané, 
neoprýskané, bez vyboulenin a graffiti; nejsou zde �ádné viditelné a na cestujícího 
provizornì pùsobící spoje (napø. izolepou nebo kabelovými spojkami); 
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(3) Pøeprava cestujících a zavazadel, vnitøní uspoøádání vozidla:  

a) vozidlo musí disponovat minimálním poètem 70 míst k sezení ve 2. vozové tøídì. 
Z tohoto poètu bude maximálnì 20 sklopných sedadel, pøièem� alespoò 40 % 
celkové kapacity míst k sezení (souèet poètu plnohodnotných a sklopných sedadel) 
musí být umístìno v nízkopodla�ní èásti vozidla a zároveò v nízkopodla�ní èásti 
vozidla musí být umístìna v�echna sklopná sedadla; 

b) v prostorech pro cestující musí být prostøednictvím systému pro sní�ení teploty a 

systému vytápìní vytvoøeno a udr�ováno pøijatelné mikroklima; 
c) v prostorech pro cestující musí být zaji�tìna akustická pohoda osob. Nepøípustné 

jsou ru�ivé a obtì�ující zvuky a vibrace (napø. vnímatelný hluk systému pro sní�ení 
teploty a vytápìní, podvozkù, karoserie, mezivozových pøechodù, spøahovacího a 
nará�ecího ústrojí, vibrace èi samovolný pohyb nedostateènì zaji�tìných dílù, výplní 
otvorù apod.); 

d) prostor pro cestující musí být mo�no vìtrat a vytápìt a musí být zaji�tìn nepøetr�itý 
pøívod èerstvého vzduchu. Nepøípustný je zejména vnímatelný zápach zplodin 
spalovacího motoru, vytápìcích, ventilaèních systémù nebo toalet; 

e) ve�keré vnitøní prostory vozidla (tj. vèetnì stanovi�tì strojvedoucího) musí být 
výhradnì nekuøácké; 

f) pro pøepravu osob na invalidním vozíku musí být v ka�dém vozidle zaji�tìn poèet 
míst odpovídající po�adavkùm èlánku 4.2.2.3 pøílohy rozhodnutí Komise (ES) è. 
1300/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu, týkající se pøepravy osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenèním a 
vysokorychlostním �eleznièním systému (dále jen �TSI PRM�); TSI PRM té� stanoví 
vymezení tìchto osob; pøi nasazení pou�itých vozidel musí být tato vozidla schopna 
pøepravit osoby s omezenou schopností pohybu 

g) v ka�dé vlakové jednotce musí být alespoò v jednom nástupním prostoru, pøípadnì 
v jeho nejbli��ím okolí vytvoøen multifunkèní prostor, ve kterém bude mo�né 
bezpeènì pøepravovat jízdní kola, invalidní vozíky a dìtské koèárky. Uspoøádání 
tohoto prostoru musí umo�nit pøepravu alespoò 5 jízdních kol, 2 dìtských koèárkù, 
nebo 2 invalidních vozíkù. Pro vylouèení pochybností se uvádí, �e multifunkèní 
prostor musí umo�nit pøepravu variantního poètu vý�e uvedených skupin pøedmìtù, 
tzn., není po�adováno, aby bylo mo�né pøepravit naráz 5 jízdních kol, 2 dìtské 
koèárky a 2 invalidní vozíky. Pøi souèasném nástupu musí mít pøednost pøeprava 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace a dìtských koèárkù; 

h) do ka�dého vlaku musí být umo�nìn nástup osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace, a to ve v�ech stanicích; 

i) na �íøku vozové skøínì mù�e být umístìno nejvý�e 5 míst k sezení; 
j) místa k sezení musí být uzpùsobena pro pohodlné cestování v délce alespoò 1 

hodiny; sedadla musí být mìkká, pohodlná, s vysokou celoplo�nou opìrou zad; 
k) v pøípadì uspoøádání sedadel vis-a-vis nesmí být rozestup mezi øadami sedadel 

men�í ne� 1 550 mm; v pøípadì uspoøádání sedadel v øade nesmí být rozestup mezi 
øadami sedadel men�í ne� 750 mm; u øadového uspoøádání sedadel musí být 
minimální vzdálenost mezi pøední hranou sedadla a opìradla pøedního sedadla 
alespoò 280 mm; u øadového uspoøádání sedadel musí být z dùvodu zaji�tìní 
komfortu sezení existovat mo�nost zasunutí nohou pod pøední sedadlo; 
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l) nad místy k sezení musí být umístìn odkládací prostor (police) na zavazadla; 
odkládací prostor musí mít prùhledné dno (pøípustné je kovové, plastové, prosklené); 

m) v ka�dé vlakové jednotce musí být k dispozici alespoò jedno WC; obsluha 

mechanizmu zamykání dveøí prostoru WC musí být snadná a uzamèená poloha 
jednoznaènì rozpoznatelná (napø. stavové kontrolky �otevøeno�, �zavøeno�, 
�zamèeno�, vedle obvyklého oznaèování barvami je dále �ádoucí, kdy� bude toto 
oznaèení pøímo na dveøích WC provedeno zpùsobem, který bude jasnì 
rozpoznatelný i osobami s potí�emi rozpoznávat barvy; 

(4) Audiovizuální informaèní systém: 

a) zvnìj�ku musí být umístìny na èele vlaku a na ka�dé stranì ka�dého vozidla 
elektronické smìrové tabule zobrazující alespoò èíslo linky a název koneèné stanice 
vlaku; 

b) vozidlo musí být vybaveno vnitøním audiovizuálním informaèním systémem, který 
bude schopen zobrazit linku spoje, èíslo vlaku, aktuální èas, následující alespoò 3 
zastávky vlaku uvedené v poøadí, v jakém v nich bude vlak zastavovat (u názvu 
zastávky se musí zobrazit èíslo tarifní zóny dle integrovaného dopravního systému 
�DÚK�, pøíp. �PID�), pravidelný èas pøíjezdu vlaku do dané zastávky, koncovou stanici 
vlaku (u názvu koncové stanice vlaku se musí zobrazit èíslo tarifní zóny dle 
integrovaného dopravního systému �DÚK�, pøíp. �PID� a èas pravidelného pøíjezdu 
vlaku do koncové stanice. Variantnì je mo�né u názvù nácestných stanic a koncové 
stanice zobrazovat kromì pravidelného èasu pøíjezdu vlaku také informaci o skuteèné 
vý�i zpo�dìní vlaku (napø. formou zápisu �17:01 +3�); 

c) vnitøní vizuální informaèní systém musí ve stanicích, ve kterých jsou na dané vlaky 
navázány pøípoje, umo�òovat zobrazení pøípojù v rozsahu: èíslo linky pøípojného 
vlaku, èas pravidelného odjezdu pøípojného vlaku dle platného jízdního øádu, 
nástupi�tì pøípojného vlaku a koncové stanice pøípojného vlaku; 

d) vnitøní vizuální informaèní systém musí ve stanicích, ve kterých je na drá�ní dopravu 
navázána veøejná linková doprava (dále jen �VLAD�), umo�òovat zobrazení pøípojù 
takové dopravy v rozsahu: èíslo linky VLAD, èas pravidelného odjezdu spoje VLAD 
dle platného jízdního øádu a koncové stanice spoje VLAD. Spoje VLAD, které budou 
pova�ovány k danému vlaku za pøípoje a které bude informaèní systém zobrazovat 
v dané stanici jako pøípoje, budou urèeny Objednatelem a jejich seznam bude 

Dopravci bezúplatnì pøedán ve lhùtì 30 dní pøed termínem øádné zmìny jízdních 
øádù VLAD ve formátu .jdf; 

e) vnitøní audio informaèní systém vozidla musí informovat (i) o skuteènosti, �e se vlak 
blí�í k dané zastávce (ii) o následující zastávce vlaku po odjezdu k pøedchozí 
zastávky a (iii) o zastávce na znamení a nutnosti obsluhy tlaèítka pro ohlá�ení 
výstupu na zastávce na znamení; zároveò vnitøní audio informaèní systém musí 
umo�òovat (i) �ruèní� hlasový vstup provozního personálu dopravce a (ii) nastavení 
hlasitosti provozním personálem; 

f) tlaèítka �zastávka na znamení� musí být umístìna v poètu alespoò 1 kusu v ka�dém 
nástupním/výstupním prostoru v blízkosti dveøí ve vý�ce od 800 mm do 1100 mm od 
podlahy/nástupi�tì (pøi vstupu do vozidla). Variantnì je mo�né funkci tlaèítka 
�zastávka na znamení� slouèit s tlaèítkem ovládání dveøí, kdy by byl pøi stisku 
takového tlaèítka bìhem jízdy vlaku odeslán signál strojvedoucímu jako pøi obsluze 



Pøíloha 2 Smlouvy o veøejných slu�bách v pøepravì cestujících veøejnou drá�ní dopravou k zaji�tìní 
dopravní obslu�nosti Ústeckého kraje na linkách U12, U14 a T7 

 

tlaèítka �zastávka na znamení� a po zastavení vlaku v zastávce by do�lo po 
uvolnìní/odblokování dveøí strojvedoucím k otevøení dveøí u kterých bylo tlaèítko 
obslou�eno; tlaèítka �zastávka na znamení� musí být umístìna tak, aby byla pøi 
vstupu do nástupního/výstupního prostoru jednoznaènì identifikovatelná a aby jejich 
obsluha byla pro cestující u�ivatelsky pøíjemná; 

(5) Propagace a marketingové aktivity Objednatele: 

a) na obou stranách vozidla musí být umístìn symbol Ústeckého kraje jako objednatele 
a zároveò na ka�dých dveøích musí být umístìn symbol vyjadøující zaøazení do 
integrovaného dopravního systému �DÚK� a �PID� a vyjadøující platnost Tarifu DÚK a 
Tarifu PID; 

b) v ka�dém nástupním/výstupním prostoru musí být umístìn 1 �klaprám� o velikosti A2 
orientovaný na vý�ku a urèený výhradnì pro vylepování informací, které urèí 
Objednatel a které budou dopravci poskytnuty elektronickou cestou (zaji�tìní tisku 
informaèních materiálù je na stranì Dopravce); 

c) v ka�dém nástupním/výstupním prostoru musí být umístìny s ohledem na konfiguraci 

a uspoøádání prostoru a po dohodì s Objednatelem boxy (plastové, kovové), urèené 
výhradnì pro letáky velikosti DL na vý�ku, které urèí Objednatel a které budou ve 
fyzické podobì dopravci poskytnuty v dohodnuté dobì dle smlouvy; sledování 
aktuálního stavu letákù a zaji�tìní vèasného doplnìní zásoby bude povinností 
Dopravce; 

d) klaprámy musí být umístìné ve vý�ce oèí; boxy musí být umístìné tak, aby bylo pro 
cestující u�ivatelsky pøíjemné vyta�ení letáku a zároveò tak, aby vyta�ení letáku 
nebránil jakýkoliv pøedmìt, který je souèástí, pøíslu�enstvím, èi jiným vybavením 
vozidla; 

(6) Ostatní ustanovení: 
a) v�echny nástupní dveøe pro cestující musí být uzpùsobeny pro rychlou výmìnu 

cestujících; musí být centrálnì zavíratelné; musí mít krátké doby otevírání a zavírání 
(vèetnì pohybu pøípadných výsuvných stupòù) pro minimalizaci pobytù vlaku ve 
stanicích a zastávkách � maximální doba mezi zastavením a rozjezdem vlaku 
s otevøením dveøí bez vlivu výmìny cestujících je 30 vteøin; za jízdy musí být dveøe 
blokovány; 

b) v ka�dém nástupním/výstupním prostoru musí být umístìna nádoba na odpad; 

nádoba nesmí zasahovat do prostoru a jakkoliv bránit pohybu cestujících 
v nástupním/výstupním prostoru; 

(7) Pøechodné období, po�adavky na modernizaci vozidel: 
Vzhledem k tomu, �e k plnìní dopravních výkonù dle této smlouvy budou Dopravcem 
coby základní vozidla a zálohová vozidla typu A nasazena pou�itá vozidla, dohodli se 
Objednatel a Dopravce na tom, �e po pøechodné období od prvního dne platnosti jízdního 
øádu 2019/2020 a� do posledního dne platnosti jízdního øádu 2020/2021 nemusí základní 
vozidla a zálohová vozidla typu A splòovat následující ustanovení èl. 1 této pøílohy: 
a) odst. 3, písm. b), a to v rozsahu po�adavku na provoz funkèního systému na 

sni�ování teploty, av�ak pouze za podmínky, �e Dopravce zajistí v prostoru pro 

cestující pøijatelné mikroklima a to zejména v letních mìsících roku; a 

b) odst. 4, týkající se audiovizuálního informaèního systému; av�ak za pouze podmínky, 
�e audiovizuální informaèní systém vozidel bude zobrazovat alespoò základní 
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informace (tj. vnìj�í informaèní tabule alespoò èíslo linky a cílovou stanici vlaku; 
vnitøní systém alespoò jednoduchou informaci o èísle linky, cílové stanici a následující 
stanici, vèetnì pøíslu�ných hlá�ení), a to takovým zpùsobem, jakým je nyní nastaven. 

 

Objednatel a Dopravce se dále dohodli, �e Dopravce je povinen zajistit, aby v�echna 
základní vozidla a zálohová vozidla typu A byla nejpozdìji k prvnímu dni platnosti jízdního 
øádu 2021/2022 modernizována tak, aby splòovala v�echny následující po�adavky: 

a) rozvr�ení míst k sezení v ka�dém vozidle musí odpovídat pøíloze è. 2a; 
b) v�echna sedadla ka�dého vozidla musí být vybavena opìrkami hlavy; 

c) barevné a grafické provedení vnìj�ího lakování (pøíp. polepu) ka�dého vozidla, jako� 
i podlah, èalounìní, opìradel a opìrek hlavy musí odpovídat pøíloze è. 2a; 

d) ka�dé vozidlo musí disponovat pøinejmen�ím jednou sedací èástí pøizpùsobenou pro 
rodiny s dìtmi (tzv. dìtský koutek). Pokud to umo�ní konfigurace vlaku, bude tento 
oddíl vybaven odkládacími a hracími plochami; 

e) ka�dé vozidlo musí být vybaveno 16 USB zásuvkami pro nabíjení drobné elektroniky 
(napø. mobilních telefonù); vozidlo musí být vybaveno Wi-Fi pøipojením k internetu; 

f) ka�dé vozidlo musí splòovat po�adavky dle èl. 1 odst. 3, písm. b)  a odst. 4 v plném 
rozsahu. 

Èlánek 2 

PO�ADAVKY, KVALITA A VYBAVENÍ ZÁLOHOVÝCH VOZIDEL TYPU B 

(1) Zálohová vozidla typu B po celou dobu plnìní musí splòovat minimálnì následující 
po�adavky: 
a) vozidlo musí být schopné dosáhnout rychlosti alespoò 80 km/h, 
b) výkon vozidla musí být alespoò 400 kW; 
c) poèet míst k sezení musí být minimálnì 70; 
d) do vozidla musí být umo�nìn nástup pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace (zejména osob na vozíèku) pøímo do nízkopodla�ní èásti z úrovnì 
nástupi�tì; ve smyslu tohoto odstavce se za nízkopodla�ní vozidlo pova�uje také 
takové vozidlo, do nìho� je nástup tìchto osob zabezpeèen prostøednictvím sklopné 
rampy, nebo plo�iny, která bude souèástí vozidla; 

e) vzhled vozidel musí vyhovovat èl. 1 odst. 2 této pøílohy; 
f) v prostorech pro cestující musí být ventilaèním a vytápìcím zaøízením udr�ováno 

pøijatelné mikroklima; 
g) v prostorech pro cestující musí být zaji�tìna akustická pohoda; 
h) v prostorech pro cestující musí být zaji�tìn nepøetr�itý pøívod èerstvého vzduchu. 

Zejména nepøípustný je vnímatelný zápach zplodin spalovacího motoru, vytápìcích a 
ventilaèních systémù nebo toalet; 

i) nejsou-li vybavena elektronickými informaèními panely, musejí být opatøena pevnými 
smìrovkami; ka�dý vùz soupravy musí být z ka�dé strany opatøen smìrovkou; 
smìrovka je umístìna viditelnì na dveøích, v oknì nebo na boku vozidla; podobu 
smìrovek schvaluje Objednatel; 

j) vstupní dveøe musí být bìhem jízdy blokované; 
k) v ka�dém nástupním/výstupním prostoru musí být umístìn 1 �klaprám� o velikosti A2 

orientovaná na vý�ku a urèený výhradnì pro vylepování informací, které urèí 
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Objednatel a které budou dopravci poskytnuty elektronickou cestou (zaji�tìní 
informaèních materiálù je na stranì Dopravce); 

(2) Nejpozdìji k prvnímu dni platnosti jízdního øádu 2021/2022 musí barevné a grafické 
provedení vnìj�ího lakování (pøíp. polepu) zálohových vozidel typu B, jako� i podlah, 
èalounìní, opìradel a opìrek hlavy (budou-li jimi vybavena) odpovídat pøíloze è. 2a. 

(3) Zálohová vozidla typu B mohou být nasazena pouze v pøípadech, kdy smlouva jejich 

nasazení pøipou�tí. Zálohová vozidla typu B musí být pøednostnì vystavena na výkony, 
kde bude postaèovat jejich kapacita a nebude významnì ovlivnìno dodr�ení jízdního 
øádu. 

Èlánek 3 

PO�ADAVKY, KVALITA A VYBAVENÍ PROSTØEDKU NÁHRADNÍ 
AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 

(1) Náhradní autobusová doprava, resp. provoz dle výlukového jízdního øádu musí být 
zorganizován tak, �e se svou kvalitou pøiblí�í øádné nabídce drá�ních výkonù a musí 
být konzultován a schválen objednatelem; 

(2) Dopravce ke dni zahájení provozu bude mít k dispozici mo�nost operativního zaji�tìní 
náhradní dopravy. Dopravce bude plnit minimální po�adavky na náhradní dopravu 
vèetnì dal�ích zpøesòujících po�adavkù: 
a) pou�ívat bezpeèná, zákonným zpùsobem poji�tìná, èistá a uklizená, pro provoz 

náhradní dopravy zpùsobilá a dle pøíslu�ných právních pøedpisù schválená vozidla, 
je� budou schopna pøepravovat osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace, koèárky, jízdní kola (pøíp. ly�e, snowboardy); 

b) stáøí vozidel náhradní autobusové dopravy není výslovnì stanoveno, vozidla v�ak 
musí splòovat následující: 

a. vnìj�í plochy vozidel musí vykazovat opticky èistý stav; karoserie a postrannì 
viditelná oblo�ení støechy musí být bez rzi 

b. okenní tabule musí umo�nit øádný prùhled a nesmí obsahovat hrubé 
neèistoty. Hrubé neèistoty musí být bezodkladnì odstranìny; 

c. vzhled vnitøních prostor pro cestující musí být èistý, bez zneèi�tìní vybavení, 
resp. ploch, které jsou v bezprostøedním styku s cestujícími (napø. sedadla, 
odpadkové ko�e, opìrky, apod.); 

d. sedadla musí být bez dìr a �krábancù, záplat a trhlin 

e. podlaha ve vozidlech je pøed zahájením denního nasazení �viditelnì� bez 
zneèi�tìní, tzn., nejsou zde �ádné patrné neèistoty; 

c) pøistavit øádnì a vèas do výchozího stanovi�tì náhradní dopravy dohodnutý poèet 
vozidel náhradní dopravy; 

d) dodr�et stanovené trasy náhradní dopravy a obslou�it v�echna stanovi�tì 
náhradní dopravy; 

e) v pøípadì potøeby pøistavit zálohové (posilové) vozidlo, pøièem� doba pøistavení 
tohoto vozidla nesmí pøesáhnout stanovenou lhùtu pro pøistavení; 

f) viditelnì oznaèit vozidla, je� dopravce pro náhradní autobusovou dopravu pou�ije, 
nápisem "NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA", dále úsekem, ve kterém je 
náhradní autobusová doprava provozována, èíslem linky a jménem dopravce, za 

jeho� vlak je náhradní autobusová doprava provozována; 
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g) v náhradní autobusové dopravì musí být doprovodný personál nasazen nejménì v 
tom rozsahu, jako by byl musel být nasazen v nahrazované drá�ní dopravì; 

h) zajistit mo�nost komunikace nasazeného personálu s pracovníkem dopravce 
vhodnými komunikaèními prostøedky; 

i) zajistit souèinnost vlastním personálem pøi organizaci náhradní dopravy, zejména 
pak pøi podávání základních informací o náhradní dopravì cestujícím; 

j) o odchylkách od pravidelného provozu bude dopravce informovat cestující i 
objednatele smluvnì dohodnutým zpùsobem prostøednictvím dostupných 
informaèních zdrojù. 

Èlánek 4 

KONCEPCE PROVOZNÍHO O�ETØENÍ VOZIDEL 

(1) Dopravce musí mít zøízeno zázemí k provoznímu o�etøení vozidel. Zázemí bude 

urèené také k odstavování �eleznièních vozidel, kde bude probíhat doplòování paliv a 
maziv, dále úkony spojené s bì�nou provozní údr�bou jako jsou prohlídky a vybavení 
�eleznièních vozidel spotøebním materiálem (mýdlo, toaletní papír, papírové ruèníky, 
informaèní materiály pro cestující aj.), vyprazdòování uzavøeného systému WC, úklid a 
èi�tìní, doplòování vodou; 

(2) Èi�tìní a úklid vnitøku vozidel budou provádìny v pøedem stanovených intervalech a 
v urèených stupních. Rozsah objednatelem po�adovaných úklidù je stanoven 

v následující tabulce: 
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Stupeò èi�tìní Rozsah èi�tìní 
 

Malý úklid v obratové stanici1 

Kontrola WC; sbìr odpadkù (z naplnìných 
ko�ù), odstranìní hrubých neèistot; 
doplnìní hygienických prostøedkù na WC 

 
 

Denní úklid v�ech vozidel 

Podlaha na pohled èistá (zametení, mokré 
èi�tìní silnì zneèi�tìných míst); sbìr 
odpadkù; odstranìní hrubého zneèi�tìní na 
èalounìní sedadel (vysátí potahù sedadel a 
opìradel); èi�tìní vstupù, rukojetí, 
pøidr�ovacích tyèí a tlaèítek, èi�tìní WC, 
èistìní sedátka a záchodové mísy, vytøení 
WC a dezinfekce WC, doplnìní 
hygienických prostøedkù na WC 
dle potøeby doplnìní nádr�e èerstvé vody 

 
 

Velký úklid 

(pøi ka�dém pravidelném pobytu vozidla 
v depu) 

Zahrnuje èinnosti nad rámec denního 
úklidu: odstranìní ve�kerého zneèi�tìní na 
èalounìní sedadel (vysátí a vyèistìní 
potahù sedadel a opìradel), èistìní vstupù, 
rukojetí, pøidr�ovacích tyèí a tlaèítek, 
èi�tìní skel (dveøe, okna, sklenìné 
mezistìny); èistìní ploch pro odkládání 
zavazadel a stìn vozu zevnitø i zvenku; 
èi�tìní okenních rámù; èi�tìní 
topení/ventilátorù 

 

(3) �kody a poruchy velkého rozsahu na a ve vozidlech typu "nevratné po�kození 
dveøí a oken", které by mohly mít vliv na bezpeènost provozu, budou neprodlenì 
nahlá�eny strojvedoucím na dispeèerské pracovi�tì a vozidlo bude sta�eno z 
provozu a nahrazeno zálohovým vozidlem. 

(4) U lehèích �kod a poruch, které neohro�ují provoz, nebo výraznì neomezují 
kvalitu dopravní nabídky, budou takové rovnì� nahlá�eny na dispeèerské 
pracovi�tì a budou v rámci provozních mo�ností pøednì opraveny pøímo ve 
vratných stanicích vlastními zamìstnanci. V pøípadì, �e porucha èi �koda 
nebude moci být opravena na místì, bude opravena pøi noèním pobytu vozidla, 

popø. probìhne oprava subdodavatelsky odbornì zpùsobilými externími 
dodavateli. Pokud k provedení opravy nebude postaèovat noèní doba, bude 
taková �koda èi porucha opravena v nejbli��í mo�né dobì s ohledem na 
obìhový plán vozidla a souèasnou provozní potøebu zálohových vozidel (mù�e 
dojít k odstavení vozidla z provozu v pøípadì, �e bude zaji�tìna jeho adekvátní 
náhrada zálohovým vozidlem). 

(5) Rozsah údr�by drá�ních vozidel vyplývá z udr�ovacího øádu výrobce vozidel. 

Odborná zpùsobilost pracovníkù údr�by je stanovena po�adavky výrobce 
vozidel a dopravce. 

 

                                                           
1 Stupeò èi�tìní "malý úklid v obratové stanici" je objednatelem po�adován v obratových stanicích, ve kterých 
èiní délka plánovaného pobytu dle provozního konceptu alespoò 30 minut. Pokud v prùbìhu denního nasazení 
vozidla dochází k èastým prostojùm v obratových stanicích a zároveò frekvence pøepravených cestujících 
dosahuje nízkých hodnot, musí být tento stupeò úklidu proveden bìhem nìkterého pobytu v obratové stanici 
alespoò jednou bìhem 4 hodin. 
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 Èlánek 5 

STANIÈNÍ SERVIS A VYBAVENÍ STANIC 

(1) Pro úèely zaji�tìní prodeje jízdních dokladù, poskytování informací, pøípadnì vyu�ití 
dal�ích slu�eb a stanièního servisu jsou stanice/zastávky provozního souboru 

rozdìleny do kategorií dle následující tabulky: 
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A ü ü û ü ü ü ü ü 

B ü û û ü ü ü ü ü 

C ü û û ü ü ü ü û 

D û û ü û ü ü û û 

 
(2) Stanice kategorie A zaji��uje kompletní odbavení cestujících ve vnitrostátní i mezinárodní 

pøepravì bìhem celé doby obèanského dne, poskytuje informace o cestování veøejnou 
dopravou v rámci Èeské republiky; pro odbavení cestujících slou�í oddìlené pøepá�ky 
pro výdej jízdních dokladù a informaèní pøepá�ky; informaèní pøepá�ka mù�e být 
slouèena se slu�bou úschovny zavazadel; cestující mohou vyu�ít vytápìnou èekárnu 
vybavenou lavièkami k sezení; ve stanici je k dispozici WC, jeho� provozní doba je 
shodná s provozní dobou pokladní pøepá�ky; ve stanici je mo�nost zakoupení drobného 
obèerstvení a nápojù; stanice je vybavena výlepovou plochou formátu A3 orientovanou 
na vý�ku a urèená výhradnì pro vylepování informací, které urèí objednatel a které 
budou dopravci poskytnuty elektronickou cestou (zaji�tìní tisku informaèních materiálù je 
na stranì dopravce); dále výlepovými plochami pro vylepení jízdních øádù vlakù linky, na 
které zastávka le�í a dal�ích zákonem po�adovaných informací; 

(3) Stanice kategorie B zaji��uje kompletní odbavení cestujících ve vnitrostátní pøepravì po 

dobu alespoò 12 hodin v pracovních dnech a po dobu alespoò 8 hodin o víkendech a 
státem uznaných svátcích; pøepá�ka pro prodej jízdních dokladù zároveò zaji��uje 
èinnosti informaèní pøepá�ky; cestující mohou vyu�ít vytápìnou èekárnu vybavenou 
lavièkami k sezení; ve stanici je k dispozici WC, jeho� provozní doba je shodná 
s provozní dobou pokladní pøepá�ky; ve stanici je mo�nost zakoupení drobného 
obèerstvení a nápojù; stanice je vybavena výlepovou plochou formátu A3 orientovanou 

na vý�ku a urèená výhradnì pro vylepování informací, které urèí objednatel a které 
budou dopravci poskytnuty elektronickou cestou (zaji�tìní tisku informaèních materiálù je 

                                                           

2 dopravce bude pøi zaji�tìní tìchto slu�eb spolupracovat se správci pøíslu�ných objektù. Pokud se i pøi 

vyvinutí pøimìøeného úsilí nepodaøí dopravci nìkterou z po�adovaných slu�eb zajistit z dùvodu 

negativního stanoviska správce objektu a tuto skuteènost Dopravce Objednateli proká�e, bude od 

po�adavku na takovou slu�bu ze strany Objednatele upu�tìno 
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na stranì dopravce); dále výlepovými plochami pro vylepení jízdních øádù vlakù linky, na 
které zastávka le�í a dal�ích zákonem po�adovaných informací; 

(4) Stanice kategorie C zaji��uje kompletní odbavení cestujících ve vnitrostátní pøepravì po 
dobu alespoò 8 hodin v pracovních dnech; pøepá�ka pro prodej jízdních dokladù zároveò 
zaji��uje èinnosti informaèní pøepá�ky; cestující mohou vyu�ít vytápìnou èekárnu 
vybavenou lavièkami k sezení; ve stanici je k dispozici WC, jeho� provozní doba je 
shodná s provozní dobou pokladní pøepá�ky; stanice je vybavena výlepovou plochou 
formátu A3 orientovanou na vý�ku a urèená výhradnì pro vylepování informací, které 
urèí objednatel a které budou dopravci poskytnuty elektronickou cestou (zaji�tìní tisku 
informaèních materiálù je na stranì dopravce); dále výlepovými plochami pro vylepení 
jízdních øádù vlakù linky, na které zastávka le�í a dal�ích zákonem po�adovaných 
informací; 

(5) Stanice kategorie D je vybavena alespoò pøístøe�kem, který bude úèinnì chránit cestující 

pøed nepøíznivým poèasím, lavièkami k sezení a výlepovými plochami pro vylepení 
jízdních øádù vlakù linky, na které zastávka le�í a dal�ích zákonem po�adovaných 
informací. 

(6) Stanice a zastávky spadající do tohoto provozního souboru se do jednotlivých 
kategorií zaøazují následovnì dle následující tabulky: 

 

kategorie stanice 

A není za!azena �ádná stanice 

B Louny 

C není za!azena �ádná stanice 

 

 

 
D 

Osek mìsto, Lom u Mostu zastávka, Louka u Litvínova, Litvínov mìsto, Most-
Minerva, Most-Kopisty, Obrnice, Beèov u Mostu, Bøvany, Lene�ice, 
Dobromìøice, Louny støed, Louny mìsto, Jimlín, Opoèno u Loun, Touchovice u 
Loun, Høivice, Konìtopy, Solopysky, Domou�ice, Mutìjovice, Kounov, Svojetín, 
Hoøesedly, Chrá��any, Jirkov, Chomutov mìsto, Chomutov, Bøezno u 
Chomutova, Hoøetice, Veletice, Mìcholupy, �eleè, Sádek u �atce, De�tnice, 
Milostín, Mutìjovice zastávka, Krupá, Lu�ná u Rakovníka, Rakovník 
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Bli��í specifikace základních vozidel a zálohových vozidel typu A 

!lánek 1 

ROZVR�ENÍ SEDADEL, BAREVNÉ A GRAFICKÉ PROVEDENÍ VN"J�ÍHO LAKOVÁNÍ 
(P#ÍP. POLEPU), PODLAH, !ALOUN"NÍ, OP"RADEL A OP"REK HLAVY 

(1) S odkazem na odst. 7, èl. 1, pøílohy 2 Smlouvy se Objednatel a Dopravce dohodli na 

následujícím rozvr�ení míst k sezení  

a) základního vozidla, které musí základní vozidlo splòovat nejpozdìji k prvnímu dni 

platnosti jízdního øádu 2021/2022: 

 

 

 

 

b) zálohového vozidla typu A, která musí zálohové vozidlo typu A splòovat nejpozdìji 

k prvnímu dni platnosti jízdního øádu 2021/2022: 

(2) Smluvní strany se dále dohodly, �e barevné a grafické provedení vnìj�ího lakování 

(pøíp. polepu) bude provedeno barvou odstínu RAL 6018 �Zeleno�lutá�. 

(3) Mo�nosti barevného a grafického provedení podlah, èalounìní, opìradel a opìrek 

hlavy budou ze strany Dopravce pøedstavena a navr�ena bìhem 1. kontrolního dne dle 

odst. 3, èlánku 6 Smlouvy. 

(4) Objednatel na základì návrhù pøedlo�ených Dopravcem zvolí výsledné barevné a 

grafické provedení a o výsledku informuje Dopravce ve lhùtì nejpozdìji 1 týdne od 

uskuteènìní 1. kontrolního dne. 



!!!!!!!!!!!!!
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Podpis

NV i (dle písm. b) odst. 7 !l. 4 Smlouvy) - "hrubá m#sí!ní nominální mzda"

pr m!rná"hrubá"m!sí#ní"nominální"mzda"vyhlá�ená"$SÚ"v"roce"%i-1%"(MZi-1) K 

#ástka,"o"kterou"se"upraví"Ci v roce "i" (Ni) ############# K /vlkm

OV i (dle písm. c) odst. 7 !l. 4 Smlouvy) - "ro!ní index spot$ebitelských cen"

ro#ní"index"spot&ebitelských"cen"v"roce"%i-1%"(Ii-1) (-)

K /vlkm

#ástka,"o"kterou"se"upraví"Ci v roce "i" (Oi) #############

Strana

#ástka,"o"kterou"se"upraví"Ci v roce "i" (Oi) ############# K /vlkm

Variabilní cena na 1 vlkm v roce "i" (Ci) ############# K!/vlkm

Variabilní!cena!na!1!vlkm!v!cenách!roku!2017!(CV 2017 ) : 

M i (dle písm. a) odst. 6 !l. 4 Smlouvy) - "pr%m#rná cena motorové nafty "

Datum: za dopravce p!edkládá:

pr m!rná"hrubá"m!sí#ní"nominální"mzda"vyhlá�ená"$SÚ"v"roce"%i-1%"(MZi-1)

#ástka"%pr m!rné"ceny"motorové"nafty "na 1 vlkm  v roce "i" (Mi)

N i (dle písm. b) odst. 6 !l. 4 Smlouvy) - "pr%m#rná hrubá m#sí!ní nominální mzda"

############# K /vlkm

K /vlkm

K 

#ástka,"o"kterou"se"upraví"Ci v roce "i" (Ni)

#ástka"%náklad "na"distribuci"a"nákup"1"kWh"trak#ní"elekt$iny "na 1 vlkm  v roce "i" (Mi) #############

Základní!cena!na!1!vlkm!v!cenách!roku!2017!(C 2017 ) : K /vlkm

%pr m!rná"cena"motorové"nafty%  na 1 vlkm v roce " i-1" (Ei-1) K /vlkm

(-)

Pr#m"rná!hrubá!m"sí$ní!nominální!mzda!vyhlá�ená!%SÚ!v!kalendá ním!roce!2017!(MZ 2017 ) K 

Ro$ní!index!spot ebitelských!cen!vyhlá�ený!%SÚ!v!kalendá ním!roce!2017!(I2017)

Pr#m"rná!cena!motorové!nafty!vyhlá�ená!%SÚ!v!kalendá ním!roce!2017!(E2017) K 

Rok (i): Jízdní !ád:

Dopravce:

 Základní a variabilní cena na 1 vlkm

Soubor: 

K /vlkm

MV i (dle písm. a) odst. 7 !l. 4 Smlouvy) - "pr%m#rná cena motorové nafty "

%pr m!rná"cena"motorové"nafty%  na 1 vlkm v roce " i-1" (Ei-1) K /vlkm

############# K /vlkm

Základní cena na 1 vlkm v roce "i" (Ci) ############# K!/vlkm

O i (dle písm. c) odst. 6 !l. 4 Smlouvy) - "ro!ní index spot$ebitelských cen"

ro#ní"index"spot&ebitelských"cen"v"roce"%i-1%"(Ii-1) (-)
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p!edkládaný"dle"odst."4," lánku"5"Smlouvy:

ZjiÚK

 A. M!sí"ní výkaz

Dopravce:

Objednatel:

Soubor: Období:

Ústecký kraj

DMU120

Dopravní!výkon!realizovaný!v!p íslu�ném!kalendá ním!m"síci!

prost ednictvním!náhradní!autobusové!dopravy:

Objednaný!dopravní!výkon!v!p íslu�ném!kalendá ním!m"síci:

Neuplatnitelný!dopravní!výkon!v!p íslu�ném!kalendá ním!m"síci: NjiÚK

Výkony!realizované!v!p íslu�ném!kalendá ním!m"síci: VjiÚK

Strana

Podpis

ZPjiÚK = (VjiÚK * Ci) - TjiÚK

0,00 ZPjiÚK: K$

Datum: za dopravce p!edkládá:

vlkm

K$

vlkm

vlkm

vlkm

K$

Výnosy!pro!výpo$et!kompenzace!v!p íslu�ném!kalendá ním!m"síci: TjiÚK

Základní!cena!na!1!vlkm!platná!v!p íslu�ném!kalendá ním!roce: Ci
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Z

N

V

T

P

1 z 1

B. Celkové ro"ní vyú"tování kompenzace (#Celkové vyú"tování#)

Dopravce: Objednatel: Ústecký kraj

Soubor: DMU120 Období:

p!edkládané"dle"odst."5," lánku"5"Smlouvy:

sou"et

0 0

"ervenec srpen zá!í !íjen listopad prosinecleden únor b!ezen duben kv#ten "erven

00 0 0 00 0 0

0,00 

0 0

Strana

Podpis

K$ K$

KÚK = (ZÚK * Ci) + [(VÚK - ZÚK) * CVi] - TÚK - PÚK

0,00 

Datum: za dopravce p!edkládá:

Z:!objednaný!dopravní!výkon!v!p íslu�ném!kraji!v!jednotlivých!m"sících!kalendá ního!roku!a!v!celém!kalendá ním!roce;!N:!neuplatnitelný!dopravní!výkon!

v!p íslu�ném!kraji!v!jednotlivých!m"sících!kalendá ního!roku!a!v!celém!p íslu�ném!kalendá ním!roce;!V:!výkony!v!p íslu�ném!kraji!v!jednotlivých!m"sících!

kalendá ního!roku!(VjiÚK)!a!v!celém!p íslu�ném!kalendá ním!roce!(VÚK); T:!výnosy!pro!výpo$et!kompenzace!vyplývající!z!poskytování!ve ejných!slu�eb!

Dopravcem!dle!Smlouvy!na!územé!p íslu�ného!kraje!v!jednotlivých!m"sících!kalendá ního!roku!(TjiÚK)!a!v!celém!p íslu�ném!kalendá ním!roce!(TÚK); P: 

m"sí$ní!zálohové!platby!poskytnuté!p íslu�ným!Objednatelem!Dopravci!v!jednotlivých!m"sících!kalendá ního!roku!a!v!celém!p íslu�ném!kalendá ním!roce

KÚK: K$

Ci: CVi:

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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 C. P$ehled uskute"n!ných dopravních výkon%

p!edkládaný"dle"písm."b)"odst."4," lánku"6"Smlouvy:

Dopravce:

P!ehled dopravního výkonu

objednaný dopravní výkon neuskute"n#ný dopravní výkon uskute"n#ný dopravní výkon

Objednatel: Ústecký kraj

Soubor: DMU120 Období:

d
en

/m
#

sí
c dopravní výkony neuskute"n#né 

v úseku

"í
sl

o
 v

la
ku

od

d$vod neuskute"n#ní 

dopravních výkon$
do

neuskute"n#né 

dopravní 

výkony

CVi * 

neuskute"n#né 

dopravní 

výkony

vlkm vlkm vlkm

neuskute"n#né 

dopravní 

výkony

d$vod neuskute"n#ní dopravních 

výkon$ a doklad dokazující nezavin#ní 

dopravce podle odst. 2 "l. 10 Smlouvy

0,00 K"

P!ehled neuskute"n#ných dopravních výkon$, u kterých dopravce po�aduje liberaci

d
en

/m
#

sí
c

"í
sl

o
 v

la
ku

dopravní výkony neuskute"n#né 

v úseku

od do

Strana

Podpis

Suma: 0,00

Suma:

Datum: za dopravce p!edkládá:
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Objednatel: Ústecký kraj

Soubor: DMU120 Období:

 D. P$ehled vlak%, které nebyly vedeny $ádnými vozidly

p!edkládaný"dle"odst."1," lánku"8"Smlouvy:

Dopravce:

celkový po"et 

vlak$ po 

liberaci

po"et vlak$ 

vedených !ádnými 

vozidly po liberaci

% 

p!esnost 

pln#ní 

P!ehled !azení v�ech vlak$ P!ehled !azení vlak$ po liberaci

celkový po"et 

objednaných vlak$

po"et vlak$ vedených 

!ádnými vozidly

po"et vlak$ 

vedených !ádnými 

vozidly

celkový po"et 

objednaných vlak$

po"et vlak$ vedených 

!ádnými vozidly

vlak

p!ehled v�ech vlak$ p!ehled vlak$ po liberaci

celkový po"et 

objednaných vlak$

Seznam vlak$ nezahrnutých do seznamu

datum vlak úsek zavedení náhradní autobusové dopravy

Strana

Podpis

Datum: za dopravce p!edkládá:
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P ípojné!vazby 

- bude dopln!no 
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Tarif a odbavovací systém 

A.  Integrovaný dopravní systém DÚK 

!lánek 1 

TARIF DÚK 

(1) Na celém území Ústeckého kraje je zaveden integrovaný dopravní systém, který je 
cestující veøejnosti prezentován pod názvem Doprava Ústeckého kraje (DÚK). 
Dopravce musí být do tohoto integrovaného dopravního systému plnohodnotnì 
zapojen. Z tohoto dùvodu budou následující øádky vìnovány základním informacím o 
tomto integrovaném dopravním systému. 

(2) V rámci integrovaného dopravního systému DÚK se vyu�ívá jednotný tarif, který je 
tarifem zónovì relaèním. Jednotný tarif integrovaného dopravního systému Doprava 

Ústeckého kraje je vyhlá�en ve formì Naøízení Ústeckého kraje, kterým se stanovují 
maximální ceny veøejné linkové osobní vnitrostátní silnièní dopravy a �eleznièní 
osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veøejných slu�eb na 
území Ústeckého kraje. Tarif DÚK je rovnì� vyhlá�en v souladu s aktuálním 
Výmìrem Ministerstva financí. 

!lánek 2 

TARIFNÍ ZASTÁVKY, ZÓNY, NADZÓNY 

(1) Základním prvkem zónovì-relaèního integrovaného tarifu DÚK jsou tarifní zóny. Pøi 
tvorbì tarifních zón se vycházelo z principu: jedna obec = minimálnì jedna tarifní 
zóna, územnì rozsáhlej�í obce jsou pak rozdìleny na více tarifních zón. 

Obrázek: P!íklad p!i!azení jednotlivých zastávek k tarifní zón" 

 

(2) Ka�dá tarifní zóna je prezentována tarifní zastávkou, kdy ka�dá tarifní zastávka je do 
mapy zakreslena jako bod. Spojením tìchto bodù vznikne základní tarifní sí�, která 
udává skuteènou vzdálenost (relaci) mezi zónami pøi pou�ití veøejné hromadné 
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dopravy (viz Obr. Ukázka Tarifní mapy IDS Ústeckého kraje). Vzdálenost je 
stanovena v tarifních jednicích, kdy poèet jednic pouze vychází z poètu skuteèných 
kilometrù. 

Obrázek: Ukázka Tarifní mapy IDS Ústeckého kraje 

 

 

(3) Pøi stanovení pøepravní vzdálenosti mezi nesousedními zónami je spoèítána nejkrat�í 
cesta, tj. nejmen�í relaèní vzdálenost tìchto nesousedních zón. Právì z poètu 
tarifních jednic pro celkovou relaèní vzdálenost mezi nástupní a cílovou zónou se 
odvozuje nejen cena jízdních dokladù, ale i jejich èasová platnost. 

(4) Pro snaz�í orientaci cestující veøejnosti byla vytvoøena Matice tarifních jednic DÚK, 
která udává celkovou relaèní vzdálenost pro v�echny kombinace nástupní a cílové 
zóny DÚK. Tato Matice tarifních jednic DÚK je pøílohou Tarifu DÚK.  

(5) Vedle Tarifních zastávek a zón jsou v systému DÚK definovány i tzv. tarifní nadzóny. 
Tarifní nadzóna je uskupení nìkolika tarifních zón, které spolu bezprostøednì sousedí 
a vytváøí logický celek. Pomocí výètu nadzón je pak definovaná tzv. povolená cesta, 
která vymezuje nadzóny (a tedy i zóny), které je cestující oprávnìn pøi své cestì 
z konkrétní nástupní do konkrétní cílové zóny vyu�ít. Opìt z dùvodu snaz�í orientace 
cestujících je vytvoøena tzv. Matice povolených cest, která definuje výèet povolených 
nadzón pro v�echny kombinace nástupní a cílové zóny DÚK. Matice povolených cest 

v IDS Ústeckého kraje je konstruována tak, aby umo�òovala cestujícímu jízdy 
veøejnou dopravou nejkrat�í nebo èasovì nejvýhodnìj�í cestou a zároveò zamezila 
zneu�ití jízdních dokladù pro cesty, na které nemá cestující s daným jízdním 
dokladem nárok. Matice povolených cest DÚK je pøílohou Smluvních pøepravních 
podmínek DÚK.  

(6) S maticí povolených cest pracuje i odbavovací zaøízení, které v pøípadì 
elektronických jízdních dokladù nahraných na bezkontaktní èipové kartì Ústeckého 
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kraje kontroluje, zdali se cestující pohybuje v rámci územní platnosti svého jízdního 
dokladu. 

(7) V Tarifu IDS Ústeckého kraje existuje cca. 380 tarifních zón, které jsou zahrnuty 
v cca. 70 tarifních nadzónách. 

!lánek 3 

JÍZDNÍ DOKLADY DÚK 

(1) V rámci DÚK existují z hlediska èasové platnosti jízdní doklady pro jednotlivou jízdu a 
èasové pøedplatní doklady. Z hlediska integrace je pak mo�né jízdní doklady rozdìlit 
na doklady integrované, a neintegrované, kdy neintegrovanými jízdními doklady jsou 

napøíklad SMS jízdenky, které vydávají a uznávají nìkteré dopravní podniky mìst 
Ústeckého kraje. 

(2) Obecnì lze konstatovat, �e druhy jízdného platící na celém území DÚK jsou 
následující: 
a) obyèejné (plné) jízdné � cena za pøepravu cestujícího, který neproká�e nárok na 

pou�ití zlevnìného nebo zvlá�tního jízdného podle podmínek stanovených 
Tarifem DÚK a SPP DÚK; 

b) zlevnìné (zvlá�tní) jízdné � cena za pøepravu cestujícího, který má nárok na slevu 
dle podmínek stanovených Tarifem DÚK a SPP DÚK.  

c) bezplatná pøeprava. 
(3) V rámci nìkterých zón s MHD jsou vyhla�ovány i dal�í zlevnìné kategorie jízdného- 

napø. dùchodce 70+, dr�itel Zlaté Jánského plakety, doprovod dítìte do 3let, aj. 
(stanoveno dle podmínek Tarifu a SPP DÚK). 

(4) Z pohledu èasové platnosti jsou druhy jízdních dokladù DÚK napø. jízdenka pro 
jednotlivou jízdu (èasová platnost se odvíjí od poètu tarifních jednic), jednodenní 
sí�ová jízdenka DÚK a sedmidenní jízdenka. Celý výèet èasových jízdních dokladù je 
stanoven v Tarifu DÚK 

 

!lánek 4 

NOSI!E JÍZDNÍCH DOKLAD" DÚK 

(1) Nosièem integrovaných jízdních dokladù je termocitlivý papír s ochrannými prvky a 
bezkontaktní èipová karta Ústeckého kraje (BÈK DÚK), kterou vydávají vybraní 
dopravci, a která je nosièem nejen elektronických jízdních dokladù, ale i 
elektronických penìz. 

(2) Termocitlivý papír s ochrannými prvky zaji��uje pro dopravce Ústecký kraj. 
(3) Bezkontaktní èipovou kartu vydávají pouze vybraní dopravci. Dopravce není povinen 

kartu vydávat, je v�ak povinen ji akceptovat. 
(4) BÈK DÚK je bezkontaktní karta s èipem dle standardu Mifare® DESFire splòující 

normu ISO/IEC 14443 Type A part 1-4. Karta disponuje pamì�ovým prostorem 8 kB, 
ke kterému se pøistupuje jako k souborovému systému. Ka�dá karta má jednoznaèné 
nesmazatelné identifikaèní, sedm bajtù dlouhé, èíslo dané výrobcem (SNR). Kartì je 
v rámci výroby pøidìleno i logické èíslo karty, s tím se v�ak pracuje pouze pøi øe�ení 
�ivotního cyklu karty (reklamace karty, nefunkènost karty) na kontaktním místì 
vydavatele karty. 
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(5) Na kartì jsou nahrané jednotlivé datové struktury (souhrnnì nazývané Struktura BÈK 
Ústecké karty), které jsou v systému jednotné. Vlastníkem tìchto struktur je Ústecký 
kraj. 

(6) Bezpeènost systému je postavena na klíèích, kterými je BÈK DÚK zabezpeèena. 
Vlastníkem klíèù je opìt Ústecký kraj. Aby odbavovací zaøízení mohlo s BÈK DÚK, 
musí mít pøístup ke klíèùm. Tyto klíèe jsou ulo�eny v bezpeènostních modulech (dále 
jen SAM), kdy SAMem je my�lena kontaktní èipová karta splòující normu ISO/IEC 
7816. Zabezpeèení SAMù zaji��uje ve spolupráci s externím dodavatelem Ústecký 
kraj. 

(7) Bezkontaktní èipová karta DÚK je vydávána ve dvou variantách: anonymní a 
personifikovaná. Personifikovaná karta je poti�tìna fotografií a jménem dr�itele karty. 
Karta anonymní pak �ádné takové údaje neobsahuje. Obecnì je systém DÚK 
systémem bez zpracování osobních údajù dr�itelù � osobní údaje dr�itelù se nikde 

centrálnì nezpracovávají (údaje se zpracovávají pouze po dobu výroby 
personifikované karty, po pøedání karty se ma�ou).   

(8) Elektronickou penì�enku na BÈK DÚK lze pou�ít pro úhradu papírových i 
elektronických jízdních dokladù (podrobnosti viz Tarif a SPP DÚK). V pøípadì 
papírových jízdních dokladù mù�e dr�itel karty uhradit jízdní doklad i pro zavazadlo, 
pøípadnì spolucestujícího. 

!lánek 5 

ZAPOJENÍ DOPRAVCE DO DÚK 

(1) Ní�e jsou uvedeny podmínky, které musí dopravce kromì jiného splnit v souvislosti 

se zapojením do integrovaného dopravního systému DÚK (podmínky se týkají 
pøedev�ím odbavovacího systému a systému pro lokalizaci vozidel): 
a) dopravce je povinen dodr�ovat Tarif a SPP DÚK; 
b) dopravce je povinen pracovat se vstupními strojovì èitelnými datovými soubory 

(xls, xml a bin soubory), které obsahují data o DÚK (informace o zastávkách a 
jejich pøiøazení do zón a nadzón, matici tarifních vzdáleností i matici povolených 
cest, informace o tarifech, cenách a èasových platnostech jednotlivých druhù 
jízdních dokladù). Tyto strojovì èitelné soubory pro dopravce pøipravuje Ústecký 
kraj. Dopravcùm jsou data poskytována bezplatnì; 

c) dopravce je povinen pøedávat zúètovacímu centru v definovaných intervalech 
následující data: 

a. záznamy o zaøazení/vyøazení prvkù odbavovacího systému do/z provozu; 
b. záznamy o prodaných jízdních dokladech (papírových i elektronických), 

záznamy o dobití elektronické penì�enky, záznamy o pou�ití 
elektronických jízdních dokladù; 

c. ve�kerá data je dopravce povinen pøedávat v definovaných intervalech a 
v definovaném formátu (intervaly a formát jsou pro dopravce DÚK 
jednotné); 

d) dopravce je povinen od zúètovacího centra pøebírat: 
a. Blacklisty karet (seznamy zakázaných karet);  
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b. Podklady pro úèetní doklady a statistiky, které zúètovací centrum 
pøipravuje na základì vyèíslení vzájemných závazkù dopravcù 
vyplývajících z pou�ití jízdních dokladù u dopravcù DÚK; 

e) dopravce je povinen s provozovatelem zúètovacího centra uzavøít tzv. pøíkazní 
smlouvu, která øe�í organizaèní zále�itosti týkající spolupráce dopravce a 
zúètovacího centra (náklady spojené s provozem zúètovacího centra jsou 
zále�itostí Ústeckého kraje); 

f) dopravce je povinen v rámci odbavování cestujících postupovat v souladu 

s platnou dokumentací DÚK. Souèástí této dokumentace jsou následující 
dokumenty: 

a. Procesy odbavení UK; 
b. Specifikace identifikaèního èísla karty; 
c. Network a Provider ID; 

d. Bezpeènostní politika UK1; 

e. SAM pro UK1; 

f. Struktura Tarifu DUK; 

g. Typy SAM pro UK1; 

h. Struktura UK karty1; 

i. Odemykaci_Ukarta1; 

j. CE02_PO_CARDS_interface; 

k. Popis vstupních xml pro UK; 
l. Reklamace, storna; 

m. Idsuk xml; 

n. Rozúètování neznámých transakcí. 
g) dopravce je povinen v rámci elektronického odbavování cestujících vyu�ívat 

pouze certifikované odbavovací zaøízení, kdy certifikací, kterou provádí Ústecký 
kraj, je my�leno porovnání jednoznaènì definovaných po�adavkù a parametrù 
(popsaných v dokumentaci DÚK) s odbavovacím zaøízením nebo softwarem 
pøedlo�eným dopravcem; 

h) dopravce je povinen uzavøít s Ústeckým krajem Smlouvu o zaji�tìní bezpeènosti 
v souvislosti s vyu�íváním BÈK DÚK; 

i) dopravce je povinen vydávat a akceptovat elektronické jízdní doklady a 
akceptovat elektronické platební prostøedky na BÈK DÚK (v souladu s Tarifem a 

SPP DÚK); 
j) dopravce je povinen v pravidelných intervalech posílat do Automatického 

dispeèinku DÚK (dále jen ADÚK) informace o aktuální poloze vozidel (lokalizace 
GPS); pøi jízdì vlaku je po�adován interval 15 s, pøi stání je po�adován interval 5 
minut; za tímto úèelem musí být souèástí vozidel (ne odbavovacího systému) 
zaøízení, které je vybaveno systémem GPS a i GSM modemem. Objednatel 
dopravci poskytne popis kumunikaèní vìty pro zasílání potøebných informací do 
ADÚK. 

!lánek 6 

                                                           
1 získání t!chto dokument" je podmín!no uzav#ením Dohody o ochran! d"v!rných informací s Ústeckým 
krajem (objednatelem); 
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ODBAVOVACÍ SYSTÉM DOPRAVCE 

(1) Cestující se ve vozech dopravce budou odbavovat prostøednictvím mobilního 
odbavovacího zaøízení, kterým bude vybavena povìøená osoba dopravce (prùvodèí 
pøípadnì revizor). Vybraná zákaznická centra pak budou vybavena pøedprodejním 
odbavovacím zaøízením. 

!lánek 7 

OBECNÉ FUNKCIONALITY ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU 

(1) Mobilní i pøedprodejní odbavovací zaøízení musí dále splnit následující podmínky: 
a) pracovat v souladu s Tarifem a SPP DÚK; 
b) být v systému DÚK jednoznaènì identifikovatelné (napø. jedineèné výrobní èíslo 

zaøízení); 
c) splòovat podmínky zákona è.101/2000 Sb. na ochranu osobních údajù, ve znìní 

pozdìj�ích pøedpisù, a dále Naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù 
a to vèetnì v�ech procesù práce s daty z odbavovacího zaøízení Dopravce; 

d) splòovat podmínky zákona è. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znìní zákona 
è. 261/2014 Sb.; 

e) splòovat podmínky Naøízení vlády è. 295/2010 Sb., o stanovení po�adavkù a 
postupù pro zaji�tìní propojitelnosti elektronických systémù plateb a odbavení 
cestujících; 

f) umo�nit evidenci transakcí o odbavení (prodej jízdního dokladu hrazeného 
hotovostí, prodej jízdního dokladu hrazeného z dopravní penì�enky pøípadnì 
pomocí platební karty, storno provedených transakcí ve stanoveném èasovém 
limitu (konkrétní èas stanoví SPP a Tarif DÚK), dobíjení elektronické dopravní 
penì�enky, nástup/pøestup s elektronickým jízdním dokladem, èasové pøedplatné 
aj.); 

g) prodat jízdní doklad do libovolné zóny DÚK; 
h) provést STORNO transakcí provedených na daném odbavovacím zaøízení ve 

stanoveném èasovém limitu (konkrétní èas stanoví SPP a Tarif DÚK); 
i) umo�nit zasílání transakcí o odbavení cestujících v definovaném výstupním 

formátu do centrálního úlo�i�tì ke kontrole a dal�ímu zpracování (ekonomickému, 
statistickému, aj.); 

j) disponovat dostateèným výpoèetním výkonem a pamìtí, které zajistí, �e bude 
mo�né pracovat s velkým poètem zastávek, pásem/zón, seznamem zakázaných 
karet a dokladù v rámci tarifu DÚK, v rámci pøipravovaného Systému národního 
tarifu2, dále také s whitelisty v rámci dopravního systému Pra�ské integrované 
dopravy (PID) � více viz oddíl B této pøílohy; 

k) disponovat slotem pro SD/mikro SD kartu; 
l) V souvislosti s akceptací BÈK DÚK musí odbavovací zaøízení: 

a. být vybaveno èteèkou bezkontaktních èipových karet na vyu�ívajících 
standard ISO 14443; 

                                                           
2 Návrh #e�ení Systému vychází z princip" a z koncepce fungování Systému blí�e specifikovaném v Materiálu pro 
poradu ministra dopravy $R ze dne 25.5.2017. P#ípravou je pov!#en CENDIS, s.p. 
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b. pracovat s bezkontaktní èipovou kartou BÈK DÚK (platforma Mifare 
DESFire EV1) a dal�ími nosièi podporující standard ISO 14443; 

c. mít ve�keré bezpeènostní algoritmy a klíèe související s akceptací BÈK 
DÚK ulo�ené na Secure Access Module (dále jen SAM), kde SAM je 
kontaktní èipová karta splòující normu ISO/IEC 7816; 

d. disponovat pro úèely odbavení elektronických dokladù na BÈK DÚK 
minimálnì jedním volným SAM slotem; 

e. provést kompletní komunikaci (ètení i zápis) pøi jakékoliv operaci 
s dopravní aplikací na BÈK DÚK (prodej jízdního dokladu, zobrazení 
jízdních dokladù zapsaných na dopravní kartì pøi nástupu cestujícího, 
dobití EP) do 2s); 

f. umo�nit práci s aktuálními blacklisty (seznamy zakázaných) dopravních 

karet BÈK DÚK; 
g. umo�nit funkci �info o kartì� � tj. zobrazení elektronických jízdních dokladù 

a stavu EP na BÈK DÚK- tj. zobrazení v�ech informací o kontrolované 
kartì (SNR karty, profily CP, pøehled platných jízdních dokladù, stav 
elektronické penì�enky, aj.). 

m) v souvislosti s akceptací platebních karet musí být odbavovací zaøízení vybaveno 
èteèkou platebních karet, kdy v�echna zaøízení pou�itá pro akceptaci platebních 
karet VISA a Mastercard musí splnit v ka�dém okam�iku svého pou�ívání 
následující:  

a. vlastnit certifikaci asociací dle aktuální verze relevantních standardù a 
certifikáty pro akceptaci platebních karet;  

b. certifikaci PCI DSS; zaøízení musí splòovat funkèní po�adavky na zaji�tìní 
ochrany citlivých dat platebních transakcí a musí podporovat tokenizaci 

èísla karty; 
c. akceptaci v�dy aktuálních typù platebních karet; 
d. podporovat tokenizaci; 

e. podporovat komunikaci ve standardu dle ISO 18092:2004 pro oblast 

technologie NFC. Odbavovací zaøízení bude umo�òovat komunikaci 
s mobilním telefonem v re�imu card emulation mode; 

n) být vybaveno komunikaèním rozhraním GSM (4G-LTE, 3G, GPRS); 

o) být vybaveno wifi rozhraním; 
p) být vybaveno klávesnicí pro mo�nost zadání alfanumerického kódu; 
q) být vybaveno termotiskárnou pro tisk papírových jízdních dokladù DÚK, která 

umo�ní: 
a. tisk a výdej jízdních dokladù DÚK na termopapíøe (prùmìr role max. 

80mm); 

b. mo�nost tisku rastrové grafiky � minimální rozli�ení je 1500 DPI � pro 

mo�nost budoucího tisku 2D kódù na jízdní doklad. 
r) být zapojitelné do Systému národního tarifu, co� znamená: 

a. být schopné vydávat a akceptovat jízdní doklady Systému národního 
tarifu; 

b. být schopné integrovat funkce komunikace se Systémem národního tarifu 
prostøednictvím TCP protokolu (spolehlivì potvrzované spojení) a REST 
API rozhraní se zabezpeèením prostøednictvím technologie SSL. 

c. být pøipravené na online komunikaci s jádrem Systému národního tarifu. 
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Konkrétní implementace národního tarifu není v této fázi po�adována. Objednatel 
po�aduje pouze HW a SW pøípravu pro mo�nou implementaci. 

s) Pracovat v souladu s tarifem a smluvními pøepravními podmínkami PID - více viz 
oddíl B této pøílohy 

 

!lánek 8 

DAL�Í FUNKCIONALITY MOBILNÍHO ODBAVOVACÍHO ZA#ÍZENÍ 

(1) Mobilní odbavovací zaøízení, které bude obsluhováno výhradnì osobou povìøenou 
dopravcem (tj. zaøízení nebudou obsluhovat cestující) musí v souvislosti 

s odbavováním cestujících umo�nit: 
a) prodej papírových jízdenek dle tarifu DÚK (definovaný sortiment jednotlivých 

jízdních dokladù a èasových pøedplatních dokladù, kdy jízdní doklad je mo�né 
prodat do libovolné zastávky/zóny DÚK) a jejich úhradu pomocí: 

a. hotovosti; 

b. elektronické penì�enky na bezkontaktní èipové kartì BÈK DÚK; 
c. bezkontaktní platební karty minimálnì asociací VISA a Mastercard; 

b) prodej elektronických jízdních dokladù DÚK, jejich nahrání na BÈK DÚK (bez 
ohledu na vydavatele karty) dle pravidel Tarifu a SPP DÚK a úhradu tìchto 
jízdních dokladù pomocí: 

a. hotovosti; 

b. elektronické penì�enky na BÈK DÚK. 
c) dobíjení elektronické penì�enky na BÈK DÚK (bez ohledu na vydavatele karty) 

v souladu s pravidly DÚK (maximální èástka v elektronické penì�ence) 
prostøednictvím hotovosti; 

d) odbavení elektronických jízdních dokladù nahraných na BÈK DÚK, v rámci 
kterého bude rovnì� automaticky vyhodnocena èasová a územní platnost jízdního 
dokladu, a obsluha zaøízení bude v pøípadì zlevnìného jízdného automaticky 
informována o nutnosti pøedlo�ení prùkazu na slevu; 

e) odbavení elektronických jízdních dokladù v tarifu PID, v rámci kterého bude 
rovnì� automaticky vyhodnocena èasová a územní platnost jízdního dokladu, a 
obsluha zaøízení bude v pøípadì zlevnìného jízdného automaticky informována o 
nutnosti pøedlo�ení prùkazu na slevu - podrobnìji viz oddíl B této pøílohy; 

f) nahrávání/vyèítání dat do/ze zaøízení zabezpeèenou, jednoduchou, nejlépe 
automatizovanou cestou (napø. WiFi, GSM); 

g) podporu pøenosu dat pomocí GSM (napø. pro zaji�tìní autorizaèního procesu pøi 
placení jízdného pomocí bezkontaktních platebních karet); 

h) prostøednictvím vizuální a zvukové signalizace informovat obsluhu zaøízení o 
stavu odbavení (napø. platný jízdní doklad, neplatný jízdní doklad, aj.). 

(2) Souèástí dodávky ka�dého mobilního odbavovacího zaøízení bude certifikovaný SAM 
modul, který umo�ní práci s BÈK DÚK. 

!lánek 9 

DAL�Í FUNKCIONALITY P#EDPRODEJNÍHO ODBAVOVACÍHO ZA#ÍZENÍ 
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(1) Pøedprodejní odbavovací zaøízení, které bude obsluhováno výhradnì osobou 
povìøenou dopravcem (tj. zaøízení nebudou obsluhovat cestující) musí v souvislosti 

s odbavováním cestujících umo�nit: 
a) prodej papírových jízdenek dle tarifu DÚK (definovaný sortiment jednotlivých 

jízdních dokladù a èasových pøedplatních dokladù, kdy jízdní doklad je mo�né 
prodat do libovolné zastávky/zóny DÚK) a jejich úhradu pomocí: 

a. hotovosti; 

b. elektronické penì�enky na bezkontaktní èipové kartì BÈK DÚK; 
c. bezkontaktní i kontaktní platební karty (vèetnì zadání PIN) minimálnì 

asociací VISA a Mastercard; 

b) prodej elektronických jízdních dokladù DÚK, jejich nahrání na BÈK DÚK (bez 
ohledu na vydavatele karty) dle pravidel Tarifu a SPP DÚK a úhradu tìchto 
jízdních dokladù pomocí: 

a. hotovosti; 

b. elektronické penì�enky na BÈK DÚK; 
c. bezkontaktní i kontaktní platební karty (vèetnì zadání PIN) minimálnì 

asociací VISA a Mastercard; 
c) dobíjení elektronické penì�enky na BÈK DÚK (bez ohledu na vydavatele karty) 

v souladu s pravidly DÚK (maximální èástka v elektronické penì�ence) 
prostøednictvím hotovosti a bezkontaktní i kontaktní platební karty minimálnì 
asociací VISA a Mastercard; 

d) nahrávání/vyèítání dat do/ze zaøízení zabezpeèenou, jednoduchou, nejlépe 
automatizovanou cestou (napø. WiFi, GSM); 

e) podporu pøenosu dat pomocí GSM (napø. pro zaji�tìní autorizaèního procesu pøi 
placení jízdného pomocí bezkontaktních platebních karet); 

f) prostøednictvím vizuální a zvukové signalizace informovat obsluhu zaøízení o 
stavu operace (napø. jízdní doklad zapsán ba BÈK DÚK, aj.); 

(2) Souèástí dodávky ka�dého pøedprodejního odbavovacího zaøízení bude certifikovaný 
SAM modul, který umo�ní práci s BÈK DÚK. 

 

B. Integrovaný dopravní systém Pra�ské integrované dopravy 
(PID) 

!lánek 1 

Základní informace o systému PID 

(1) Odbavovací systém v rámci PID je nazýván Multikanálovým odbavovacím systémem 
(MOS), který je zalo�en na on-line databázovém øe�ení, s distribucí informací nutných 
pro odbavení cestujících pøímo do odbavovacích zaøízení dopravcù èi do terminal 
management systémù (TM) správcù odbavovacích zaøízení. Informace pro odbavení 
jsou obsa�eny v tzv. whitelistech (WL). Souèástí WL jsou údaje nejen o identifikátoru 
a informace o èasové a územní platnosti jízdního dokladu, ale i fotografie dr�itele 
jízdního dokladu. 

(2) Odbavovací zaøízení èi revizorské èteèky pøistupují na repository MOS (sí�ovì 
vystavené úlo�i�tì) a z daného repository stahují WL a dal�í potøebná data k 
odbavení èi kontrole. 

(3) Nosièi jízdních dokladù v systému PID jsou: 
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a) bezkontaktní èipové karty Lítaèka, Opencard, In Karta a bezkontaktní platební 
karty karetních spoleèností VISA a Mastercard (ve v�ech podobách - tj. plastová 
karta, karta v mobilním telefonu, nositelná elektronika a dal�í), které slou�í pouze 
jako identifikátory, tzn., �e nedochází k zápisu informací do èipu karty; 

b) mobilní aplikace pro mobilní telefony a tablety s operaèním systémem Android a 
iOS. Odbavení i kontrola jízdního dokladu v mobilní aplikaci probíhá naètením 2D 
kódu pøímo z displeje mobilního zaøízení. Pro dodateènou vizuální kontrolu 
platnosti jízdního dokladu slou�í referenèní vizuální obrazec, který se v závislosti 
na èase (v urèitém èasovém intervalu) prùbì�nì mìní. Tento referenèní obrazec je 
znázoròován jak na samotné jízdence, tak i na displeji mobilního odbavovacího 
zaøízení, kdy obsluha zaøízení porovnává vizuálnì shodu tìchto obrazcù; 

c) papírový jízdní doklad. 

 

!lánek 2 

Funkcionality odbavovacího za$ízení v rámci MOS 

(1) Kromì funkcionalit mobilního i pøedprodejního odbavovací zaøízení uvedených 
v kapitole A., musí dále tato zaøízení v rámci MOS splnit následující podmínky: 

a) disponovat pro úèely odbavení elektronických dokladù v rámci MOS jedním volným 
SAM slotem (tj. jeden volný slot pro SAM DÚK a druhý pro SAM MOS); 

b) v souvislosti s funkcionalitou ètení a práce s dvourozmìrnými 2D kódy je obecnì 
po�adováno: 

a. ètení a práce s 2D kódy vyti�tìnými na papíøe nebo zobrazených 
prostøednictvím displeje mobilního komunikaèního zaøízení a zároveò jejich 
SW zpracování (tzn. dekódování informace obsa�ené v kódu); 

b. schopnost èteèky pøeèíst 2D kód v prùmìrném èase do 1500ms od zaostøení 
(je-li na mobilním telefonu zobrazována sekvence takových 2D kódù, pak 
musí zaostøení probíhat pouze pro první z nich, ka�dý dal�í 2D kód tedy musí 
být pøeèten prùmìrnì do 1000ms od zobrazení bez nutnosti dal�ího 
zaostøení); 

c) v souvislosti s ji� existující mobilní aplikací PID Lítaèka je pouze u mobilního 
odbavovacího zaøízení po�adováno (detaily viz dokumentace k mobilní aplikaci): 

a. ètení a vyhodnocení (SW zpracování) 2D kódù obsa�ených v mobilní jízdence 
zobrazené v aplikaci PID Lítaèka; 

b. zobrazení vizuálního referenèního obrazce na displeji mobilního 
odbavovacího zaøízení; 

d) pracovat s whitelisty platných jízdních dokladù vázaných i registrovaným 
identifikátorùm, jejich� souèástí budou i registrované fotografie u�ivatelù, kdy 

inicializaèní whitelist mù�e obsahovat více jak milion záznamù a jeho velikost mù�e 
být a� 2 GB. 

a. aktualizace WL a dal�ích dat jsou realizovány ve formì inkrementálních dat, 
kdy koncové zaøízení v pravidelné periodì kontroluje nový inkrement na 
repository MOS a pøípadnì jej stahuje a automatizovaným procesem zmìny 
zapracovává (tyto inkrementy dosahují velikosti nìkolika desítek a� nízkých 
stovek kB a jsou generovány minimálnì v 15minutových intervalech) 

e) displej musí umo�nit zobrazení barevné fotografie minimálnì o velikosti 3,5 x 4,5 cm; 
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f) odbavit cestující v souladu s tarifem PID a SPP PID, tyto dokumenty jsou v aktuálním 
znìní dostupné na oficiálních webových stránkách PID (https://pid.cz/ke-

stazeni/?type=tarif) 

g) v souvislosti s odbavování cestujících v rámci PID, musí dopravce postupovat v 

souladu s platnou dokumentací MOS. Souèástí této dokumentace jsou následující 
dokumenty: 

a. Odbavení MOS 

b. Procesy odbavení MOS 

c. Struktura WL 

d. Dokumentace Sam modul3   

e. Mobilní aplikace3 

h) Souèástí dodávky ka�dého pøedprodejního a mobilního odbavovacího zaøízení bude 

certifikovaný SAM modul pro MOS. 

 

 

 

                                                           
3 získání t!chto dokument" je podmín!no uzav#ením Dohody o ochran! d"v!rných informací 
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A. Vzor kontrolního pr!kazu DÚK , kontrolního protokolu DÚK a 
výkazu z pr!zkumu frekvence 

 

 

 

KONTROLA DOPRAVNÍ OBSLU�NOSTI PROTOKOL 3 � �ELEZNI!NÍ DOPRAVCE 

Datum: Dopravce: 

Kontrolní jízda  !as J" !as skut. Rozdíl: 

Linka: Nástup:    

Spoj: Výstup:    

Vlak #ádné ozna$ení: 1 ano;  1 ne � závady: 

teplota v interiéru           °C !istota: 1 ano;  1 ne � závady: 

WC: 1 voda   1 papír   1 mýdlo   1 ru$níky   1 $istota 

dve#e a okna: 1 funk$ní;  1 ne � závady: 

Vlakvedoucí 
 

kompletní stejnokroj: 1 ano;  1 ne � závady: 
ozna$ení: 1 ano;  1 ne � závady: 

Odbavování 1 #ádné odbavování; 1 nevydané doklady;  1 chybná kontrola doklad%;  
1 neuznání platných; up#esn&ní: 

Výluka 

 

dopravce náhradní autobusové dopravy:���������������������������. 
 

vyhovující vozidlo:  1 ano;  1 ne � závady: 
 

dodr�ování jízdního #ádu: 1 ano;  1 ne � závady: 
 

Poznámky: 
 

 

 

 

 

 

Vyjád#ení: 

Za Ústecký kraj: 
 

 

______________________________ 

h%lkov& + podpis 

Za dopravce: 

 

 

______________________________ 

podpis, pop#. otisk razítka 

Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz 

I!: 70892156, DI!: CZ70892156, Bankovní spojení: !eská spo#itelna, a.s., $. ú.  882733379/0800

1 an

vady

LA DOPRAVNÍ OBSL

Datum:

Kontrolní jízd

Linka: Nástup:

oj: Výstup:

#ádné ozna$ení: o;  1 ne �

interiéru           °C !istota: 1 ano;

1 papír   1 mýdlo   1 ru$níky   1 $i

funk$ní;  1 ne

mpletní stejnokroj 1 ano;  1 ne � zá
$ení: 1 ano;  1 ne � závady:

é odbavování; 1 nevydané doklady; 
ní platných; up#esn&ní

dopravy:����������������

vady:

závady:

Vyjád#ení:

________________

otisk razítka

����

né dok
n&ní:

���� ��

o;  1

závady:

1 nevydané
 up#

ne � závady:

oj: 1
1 ne

!istot

mýdl

ne

na$ení: 1 ano;

Nástup

Výst

OPRAVN

zda
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Krajský ú!ad 

Èíslo objednatele:  
Èíslo firmy:  
 
 

DOHODA O OCHRAN" D#V"RNÝCH INFORMACÍ 
uzavøená dle [ustanovení § 1746 odst. 2  

zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník] 

Smluvní strany 

Objednatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldøichem Bubeníèkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: [bude doplnìno] 
E-mail/telefon: [bude doplnìno] 
IÈ: 70892156 
DIÈ: CZ70892156 
Bank. spojení: Èeská spoøitelna, a.s. 
 èíslo úètu: 882733379/0800 
 
a 
 
Firma: 
Název: [bude dopln$no] 
Sídlo: [bude doplnìno] 
Zastoupený: [bude doplnìno] 
Kontaktní osoba: [bude doplnìno] 
E-mail/telefon: [bude doplnìno] 
IÈ (RÈ): [bude doplnìno] 
DIÈ: [bude doplnìno] 
Bank. spojení: [bude doplnìno] 
 èíslo úètu: [bude doplnìno] 
zapsaná v obchodním rejstøíku u [bude doplnìno], oddíl [bude doplnìno], vlo�ka [bude 
doplnìno]  
 

uzavírají ní�e uvedeného dne, mìsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2 
zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník a v souladu § 504 a  § 1730 tého� zákona tuto 

 

DOHODU O OCHRAN" D#V"RNÝCH INFORMACÍ 
 

(dále jen �Smlouva�): 
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%lánek 1  Úvodní jednání a ú&el Smlouvy 

1. Úèelem této Smlouvy je zejména sjednat nad rámec daný ustanoveními obèanského  
zákoníku o obchodním tajemství a ustanovením § 1730 obèanského zákoníku a/nebo 
jinými právními pøedpisy ochranu informací pøed neoprávnìným vyu�itím èi 
zpøístupnìním. 

2. Smluvní strany se rozhodly spolupracovat na projektu zavedení integrovaného 
dopravního systému Ústeckého kraje �Doprava Ústeckého kraje�. Vzhledem k tomu, 
�e  

a) Smluvní strany pova�ují tato jednání za dùvìrná, 

b) v rámci tìchto jednání pøedpokládají Smluvní strany vzájemné poskytnutí 
informací, na jejich� utajení a dùvìrnosti mají zájem a 

c) vy�adují o nich zachování mlèenlivosti, rozhodly se uzavøít tuto Smlouvu. 

%lánek 2  Ochrana informací 

1. Smluvní strany se dohodly, �e pokud získají od druhé Smluvní strany informace, o 
kterých mohly pøi vynalo�ení ve�kerého mo�ného úsilí, které lze na nich spravedlivì 
po�adovat a vzhledem k povaze takových informací pøedpokládat, �e na jejich 
ochranì má druhá Smluvní strana oprávnìný zájem, a které nejsou v obchodních 
kruzích bì�nì dostupné, budou s tìmito dùvìrnými informacemi nakládat jako s 
vlastním obchodním tajemstvím, ani� by bylo nutné takové informace jako dùvìrné 
v�dy jednotlivì oznaèovat (dále té� jen �dùvìrné informace�). 

2. Dùvìrnými informacemi se pro úèely této Smlouvy rozumí zejména ve�keré 
informace, které se Smluvní strany dozvìdìly v souvislosti s uzavøením této Smlouvy 
a pøi dal�ích jednáních s druhou Smluvní stranou, jako� i know-how, ve�keré 
skuteènosti obchodní, výrobní, technické èi ekonomické povahy, související s èinností 
Smluvní strany � zejména, av�ak nikoliv výluènì, provozní metody a postupy, 
obchodní strategie, obchodní a marketingové plány, návrhy, dohody, smlouvy, 
finanèní, obchodní a dal�í provozní údaje Smluvní strany, poskytnuté, resp. získané, 
vìdomou èinností poskytující Strany jejím opomenutím èi jinak, a to ústnì èi v 
písemné, elektronické nebo jiné podobì a formì, a informace které mají skuteènou 
nebo alespoò potenciální materiální èi nemateriální hodnotu, a které nejsou v 
pøíslu�ných obchodních kruzích bì�nì dostupné a mají být utajeny, v�echna data, o 
kterých získají Smluvní strany vìdomost bìhem spolupráce. 

3. Smluvní strany se zavazují pou�ít dùvìrné informace poskytnuté druhou Smluvní 
stranou jen k úèelu, pro který byly poskytnuty. 

4. Smluvní strany se zavazují nakládat s dùvìrnými informacemi, které jim byly 
poskytnuty druhou stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plnìním této Smlouvy, 
jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat o nich mlèenlivost a uèinit 
ve�kerá smluvní a technická opatøení, zabraòující jejich zneu�ití èi prozrazení. 
Smluvní strany mohou tyto informace sdìlovat pouze svým zamìstnancùm nebo 
smluvním partnerùm, a to v rozsahu nezbytnì nutném pro uzavøení konkrétních 
smluv a plnìní práv a povinností z nich vyplývajících. Smluvní strany se v takovémto 
pøípadì zavazují zajistit písemnì se tøetí stranou stejnou úroveò ochrany tìchto 
dùvìrných informací, jako èiní vzájemnì touto Smlouvou. Za poru�ení touto 
Smlouvou sjednané ochrany dùvìrných informací svým zamìstnancem nebo tøetí 
stranou odpovídá Smluvní strana, která jim dùvìrné informace sdìlila, jako by ji 
poru�ila sama. 
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5. Bez ohledu na vý�e uvedené ustanovení se ochrana podle této Smlouvy nevztahuje 
na ty, by� jinak dùvìrné, informace, 

a) které se stanou veøejnì známými a pøístupnými, a to nikoli v dùsledku èinu 
nebo zanedbání pøijímající Smluvní stranou (Pøíjemce); 

b) které Pøíjemce prokazatelnì znal pøed jejich poskytnutím poskytující Smluvní 
stranou (Poskytovatelem) a nevztahovalo se na nì jiné omezení poskytování; 

c) které byly vytvoøeny prokazatelnì samostatnì Pøíjemcem nebo tøetí stranou; 

d) které Pøíjemci právoplatnì poskytne tøetí strana, která tyto informace 
nezískala pøímo ani nepøímo od Poskytovatele dùvìrné informace; 

e) které byly písemným souhlasem Smluvní strany, která má zájem na jejich 
utajení, zbaveny omezení ochrany, a to v rozsahu v takovém souhlasu 
uvedeném; 

f) které jsou poskytnuty oprávnìnému subjektu na základì zákonné povinnosti. 
V tomto pøípadì je Smluvní strana, která byla o poskytnutí Dùvìrných 
informací po�ádána, povinna neprodlenì o této skuteènosti informovat druhou 
Smluvní stranu. Zároveò není poskytnutím informací ve smyslu tohoto 
odstavce Smluvní strana zbavena povinnosti takové informace i nadále 
utajovat vùèi ostatním tøetím osobám. 

6. Vedle výjimek ujednaných podle pøedchozího odstavce je Smluvní strana oprávnìna 
sdìlovat dùvìrné informace svým ovládajícím osobám ve smyslu ustanovení § 74 
zákona è. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Za poru�ení ujednání této 
Smlouvy takovými osobami odpovídá Pøíslu�ná Smluvní strana, jako by je poru�ila 
sama. 

7. Smluvní strany uèiní pøimìøená opatøení k zaji�tìní mlèenlivosti svých zamìstnancù, 
poradcù, agentù a jakýchkoliv dal�ích zástupcù ve vztahu k Dùvìrným informacím. 
Poru�ení povinnosti mlèenlivosti ze strany tìchto osob bude pova�ováno za poru�ení 
povinnosti mlèenlivosti té Smluvní strany, která jim Dùvìrné informace sdìlila. 

8. Smluvní strany se zavazují, �e si vzájemnì vrátí ve�keré listiny obsahující poskytnuté 
Dùvìrné informace ve lhùtì 14 dní ode dne, kdy o jejich vrácení jedna ze Smluvních 
stran písemnì po�ádá. Z nosièù záznamù budou Dùvìrné informace ve stejných 
lhùtách vymazány, o èem� bude vydáno písemné prohlá�ení. Lhùta 14 dní bì�í ode 
dne doruèení písemné �ádosti nebo dnem následujícím po ukonèení úèinnosti 
Smlouvy. Tato povinnost se nevztahuje na informace a dokumenty, které budou 
Smluvní strany potøebovat pro splnìní závazkù, které vyplynou z jednání Smluvních 
stran o vzájemné spolupráci nebo z jiné smlouvy uzavøené mezi Smluvními stranami. 

9. Ujednáním této Smlouvy není vylouèeno, pøi zvý�eném zájmu kterékoliv ze 
Smluvních stran na ochranì dùvìrných informací, tuto otázku smluvnì upravit v 
konkrétních pøípadech. 

%lánek 3  Sankce a náhrada �kody 

1. Za ka�dé jednotlivé poru�ení povinností ochrany informací, podle èl. 2. této Smlouvy, 
je povinna kterákoliv ze Smluvních stran, která se poru�ení Smluvních povinností 
dopustila, zaplatit druhé Smluvní stranì smluvní pokutu ve vý�i 1.000.000,- K& 
(jedenmilion korun &eských) a náhradu �kody ve vý�i pøesahující smluvní pokutu. 

2. Pokud Smluvní strana, která povinnosti vyplývající pro ni z této Smlouvy poru�í a 
zpùsobí tím druhé Smluvní stranì �kodu nebo ona èi jiná tøetí osoba získá na základì 
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takového jednání èi opomenutí majetkový prospìch, je oprávnìna druhá Smluvní 
strana uplatnit nárok na náhradu vzniklé �kody a na zaplacení èástky odpovídající 
majetkovému prospìchu. 

%lánek 4  Ustanovení spole&ná a záv$re&ná 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a úèinnosti dnem podpisu obìma Smluvními stranami. 

2. Smluvní strany se dohodly, �e ujednání o ochranì informací podle èl. 2. této 
Smlouvy, vèetnì ujednání o smluvní pokutì a náhradì �kody podle èl. 3. zùstávají 
platná a úèinná po dobu pìti let po libovolném skonèení smluvního vztahu, 
zalo�eného touto Smlouvou. Ukonèení úèinnosti libovolného ustanovení této Smlouvy 
nezbavuje Smluvní strany povinnosti dodr�ovat povinnosti ochrany dùvìrných 
informací, zejména obchodního tajemství podle právních pøedpisù. 

3. Práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající pøecházejí na právní nástupce obou 
Smluvních stran. Smluvní strana mù�e pøevést svá práva a povinnosti podle této 
Smlouvy jen s pøedchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany. 

4. O uzavøení této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje  
 è. [bude doplnìno] ze dne [bude doplnìno]. 

5. Tato Smlouva je uzavøena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nich� ka�dá 
Smluvní strana obdr�í po 1.  

6. Tato Smlouva mù�e být mìnìna nebo doplòována pouze písemnými dodatky 
vzestupnì èíslovanými, podepsanými obìma Smluvními stranami. 

7. Smluvní strany shodnì prohla�ují, �e si tuto smlouvu pøed jejím podpisem pøeèetli, �e 
byla uzavøena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vùle, urèitì, 
vá�nì a srozumitelnì, bez zneu�ití tísnì, nezku�enosti, rozumové slabosti, rozru�ení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na dùkaz èeho� pøipojují své podpisy. 

 

V �����.. dne ������� 

 

 

 

V ������� dne ������.. 

�����������������. ������������������ 

Old!ich Bubení&ek 
hejtman Ústeckého kraje 

za Objednatele 

Firma 
Jméno P!íjmení 

jednatel Firmy 
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Dispe ink!Dopravy!Ústeckého!kraje 

"lánek!1 

(1) Objednatel zprovoznil Dispeèink Dopravy Ústeckého kraje (dále �CED DÚK�) pro 
zlep�ení slu�eb Dopravy Ústeckého kraje a koordinaci a výmìnu informací mezi 
dopravci zapojenými do IDS. Pro zaji�tìní správné èinnosti CED DÚK je nezbytná 
spolupráce a výmìna dat a informací mezi CED DÚK a Dopravcem. CED DÚK je 
provozován výhradnì na náklady Ústeckého kraje. 

(2) Dopravce se zavazuje na vlastní náklady: 

a) provozovat regionální dispeèink osobní dopravy pro oblast Ústeckého kraje; 

b) zajistit ze svých informaèních systémù bezplatné poskytování informací 
Objednateli o aktuální poloze v�ech vlakù veøejné osobní dopravy, 
provozovaných Dopravcem s vlivem na provoz veøejné dopravy na území 
Ústeckého kraje, tzn. takových, které mají alespoò jednu zastávku na území 
Ústeckého kraje. Uvedené zahrnuje rovnì� informace o aktuálních zmìnách 
dopravní situace v informaèních systémech Dopravce neposti�ených a pøitom 
podstatných pro navázání spojù veøejné hromadné dopravy; 

c) zajistit pøenos informací (po�adavkù) z CED DÚK týkajících se návazností, 
øe�ení nepravidelností a mimoøádností v provozu veøejné dopravy Ústeckého 
kraje cestou regionálního dispeèinku Dopravce k zamìstnancùm øízení provozu 
provozovatele dráhy, a to elektronicky do provozních aplikací øízení provozu 
provozovatele dráhy, v pøípadech výpadku elektronické komunikace té� 
telefonicky, vy�aduje-li to vá�nost situace aktuálnì øe�ené CED DÚK; 

d) pro zaji�tìní provozu CED DÚK poskytovat Objednateli obìhy hnacích vozidel 
a souprav vlakù osobní dopravy, a to jak øádné, které vyplývají z objednávky 
dopravní obslu�nosti, tak upravené z dùvodù výlukových prací na �eleznièní 
dopravní cestì nebo jiných pøedem známých nepravidelností. 

(3) Dopravce a Objednatel se vzájemnì dohodli na poskytování informací do CED DÚK 
ve formátu datových vìt V7800 pro informace o potvrzené jízdì/poloze vlaku a V7801 
pro informace o predikci jízdy vlaku v bodech, uvedených v Opatøení dle pøílohy 6 
Smlouvy, kde jsou zadány tzv. �pokyny k èekání�; nebo jsou instalovány informaèní 
tabule S�DC. 

(4) Dopravce je povinen v pravidelných intervalech posílat do CED DÚK informace o 
aktuální poloze vozidel (lokalizace GPS); pøi jízdì vlaku je po�adován interval 15 s, pøi 
stání je po�adován interval 5 minut; za tímto úèelem musí být souèástí vozidel zaøízení, 
které je vybaveno GPS a GSM. 

(5) Dopravce je povinen v této souvislosti zasílat dispeèinku DÚK ve�kerá online data, 
která budou ze strany dispeèinku DÚK po�adována, a to zejména (i) údaj o zpo�dìní, 
(ii) potvrzení pøíjezdu/odjezdu, (iii) oznaèení stanice, k ní� se potvrzení 
pøíjezdu/odjezdu vztahuje, (iv) GPS souøadnice polohy vlaku, (v) oznaèení koneèné 
stanice vlaku, (vi) èas, (vii) èíslo vlaku dle jízdního øádu a (viii) druh vlaku. 

(6) Objednatel bere na vìdomí, �e datové vìty V7800 a V7801 jsou jednoznaènì 
definovány jako standard a �e datovou vìtu lze roz�iøovat o nìkterá data, ale v�dy a� 
po souhlasu v�ech organizátorù IDS. 

(7) Objednatel bere na vìdomí, �e po�adovaná data Dopravce poskytuje bezplatnì se 
souhlasem provozovatele dráhy, a zavazuje se je vyu�ívat pouze k nekomerèním 



Pøíloha 10 Smlouvy o veøejných slu�bách v pøepravì cestujících veøejnou drá�ní dopravou 
k zaji�tìní dopravní obslu�nosti Ústeckého kraje na linkách U12, U14 a T7 

 

 

2 

 

úèelùm v rámci èinnosti CED DÚK a výstupù z informaèního systému CED DÚK a k 
informování veøejnosti pomocí informaèních technologií. 

(8) Objednatel umo�ní Dopravci pøístup k datùm CED DÚK, tedy zejména datùm 
pøípojných/návazných spojù ostatní veøejné dopravy v dohodnutých/odsouhlasených 
pøestupních bodech. Dopravce se zavazuje vyu�ívat tato data pouze k nekomerèním 
úèelùm v rámci operativního øízení dispeèinku dopravce a k informování cestující 
veøejnosti pomocí vlastních informaèních technologií. 

(9) Dopravce souhlasí s poskytnutím informací, které Objednatel získal v souladu s èl 9 
odst. 2 Smlouvy, poskytovateli slu�eb informaèního systému CED DÚK, kterým je 
spoleènost Ing. Ivo Herman, CSc., IÈ 42588022, se sídlem Moravany, Na Vyhlídce 
559/8, PSÈ 664 48. 

(10) Objednatel v rámci smluvního vztahu se spoleèností Ing. Ivo Herman, CSc. 
zajistí, �e ve�keré informace získané od Dopravce nebo dal�ích dopravcù v souvislosti 
s provozem informaèního systému CED DÚK jsou pova�ovány za informace dùvìrné. 
Spoleènost Herman Elektronika s.r.o. nesmí takové informace bez souhlasu 
Objednatele zpøístupnit dal�ím osobám a nesmí je pou�ít ve prospìch svùj nebo tøetích 
osob jiným zpùsobem, ne� bude ujednáno s Objednatelem. Za pøípadné poru�ení 
ochrany dùvìrných informací Dopravce spoleèností Ing. Ivo Herman, CSc. dle tohoto 
èlánku smlouvy odpovídá Objednatel Dopravci stejnì, jako by poru�il tuto povinnost 

 



 

DOHODA O RU!ENÍ 

 

vztahující se ke Smlouv" o ve#ejných slu�bách v p#eprav" cestujících ve#ejnou drá�ní 
dopravou k zaji�t"ní dopravní obslu�nosti Ústeckého kraje na linkách U12, U14 a T7 

 

 

uzavøená podle § 2018 a násl zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù (dále jen �ob$anský zákoník�), ní�e uvedeného dne, mìsíce a roku mezi 
následujícími smluvními stranami: 
 

(1) Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

Zastoupený: Oldøichem Bubeníèkem, hejtmanem 

IÈ: 70892156  

 

(dále té� �V"#itel�) 
 

a 

 

(2) Die Länderbahn GmbH DLB,  
Sídlo: Bahnhofsplatz 1, 94234 Viechtach, Bavorsko, Nìmecká spolková republika  

Zapsaná v obchodním rejstøíku u Bayern Amtsgericht Deggendorf pod èíslem HRB 
4299 

 

(dále té� �Ru$itel�) 
a 

 

(3) [bude dopln"no]  

Sídlo: [bude doplnìno] 

Zastoupená: [bude doplnìno] 

IÈ: [bude doplnìno] 

Zapsaná v obchodním rejstøíku vedeném [bude doplnìno], oddíl [bude doplnìno], 

vlo�ka [bude doplnìno]  

 

(dále té� �Zavázaný�; Ruèitel, Vìøitel a Zavázaný spoleènì dále té� �Strany� nebo 

jednotlivì �Strana�).  

 

PREAMBULE 

 

VZHLEDEM K TOMU, �E: 

 

(A) dne [bude doplnìno] mezi sebou Vìøitel jako�to objednatel a Ruèitel jako�to dopravce 

soubì�nì uzavøeli smlouvu o veøejných slu�bách v pøepravì cestujících veøejnou drá�ní 
dopravou k zaji�tìní dopravní obslu�nosti Ústeckého kraje na linkách U12, U14 a T7 

(dále jen �Smlouva�);  

 

(B) Smlouva umo�òuje, aby za pøedpokladu splnìní podmínek stanovených ve Smlouvì 
do�lo k postoupení nebo pøechodu Smlouvy z Ruèitele na Zavázaného, v dùsledku 
èeho� by Zavázaný nahradil Ruèitele jako�to dopravce poskytujícího veøejné slu�by 
v pøepravì cestujících dle Smlouvy;   
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(C) pro pøípad, �e dojde k postoupení nebo pøechodu Smlouvy z Ruèitele na Zavázaného ve 
smyslu bodu (B) vý�e, je Ruèitel pøipraven uspokojit jakýkoliv závazek Zavázaného 
vùèi Vìøiteli vyplývající ze Smlouvy nebo související se Smlouvou (vèetnì zejména, 
nikoliv v�ak výluènì, závazkù vyplývajících z poru�ení Smlouvy Zavázaným) 
zpùsobem a za podmínek uvedených ní�e v této dohodì o ruèení; 

 

(D) závazky Ruèitele z této dohody o ruèení jsou dle vùle Stran souèástí plnìní 
poskytovaného Zavázaným za protiplnìní poskytovaná Vìøitelem dle Smlouvy; 

 

DOHODLY SE STRANY TAKTO: 

 

1. RU!ENÍ 

 

1.1 Ruèitel tímto vùèi Vìøiteli prohla�uje a zavazuje se, �e uspokojí ve�keré souèasné 
i budoucí, podmínìné i nepodmínìné, penì�ité i nepenì�ité závazky Zavázaného 
vyplývající ze Smlouvy nebo související se Smlouvou (vèetnì zejména, nikoliv v�ak 
výluènì, závazkù vyplývajících z poru�ení Smlouvy Zavázaným) (dále jen �Závazky 
ze Smlouvy�), které øádnì a vèas neuspokojí Zavázaný. V pøípadì, �e Zavázaný 

neuspokojí øádnì a vèas kterýkoliv Závazek ze Smlouvy, je Vìøitel oprávnìn dle své 
volby: 

1.1.1 vyzvat Zavázeného k tomu, aby v pøimìøené lhùtì splnil pøíslu�ný Závazek ze 
Smlouvy, a nesplní-li Zavázaný takový Závazek ze Smlouvy ani v uvedené 
pøimìøené lhùtì, je Vìøitel oprávnìn po�adovat uspokojení takového Závazku 
ze Smlouvy Ruèititelem a Ruèitel je povinen takový závazek ze Smlouvy 
uspokojit; nebo 

1.1.2 po�adovat uspokojení takového Závazku ze Smlouvy pøímo Ruèitelem a Ruèitel 
je v takovém pøípadì povinen takový Závazek ze Smlouvy uspokojit, ani� by 
Vìøitel musel Zavázaného vyzývat k plnìní nebo poskytovat Zavázanému 
jakoukoliv dodateènou lhùtu k plnìní.  

Vìøitel tímto pøijímá Ruèitele a ruèení dle této dohody o ruèení. 

 

1.2 Ani� by tím byl dotèen odstavec 1.1 této dohody, Ruèitel se vùèi Vìøiteli zavazuje 

zajistit, �e Závázaný bude øádnì a vèas plnit ve�keré své Závazky ze Smlouvy. Jestli�e 
Zavázaný neuspokojí øádnì a vèas kterýkoliv Závazek ze Smlouvy, Ruèitel se vùèi 
Vìøiteli zavazuje plnì nahradit Vìøiteli zpùsobenou újmu a vzniklé náklady a od�kodnit 
Vìøitele ohlednì ve�kerých závazkù vzniklých v dùsledku èi v souvislosti s jakýmkoli 
takovým poru�ením Závazkù ze Smlouvy ze strany Zavázaného. 

 

1.3 Ruèitel tímto potvrzuje a prohla�uje, �e jsou mu plnì známy podmínky Smlouvy. 

Ruèení a závazky Ruèitele z této dohody o ruèení budou trvat a� do úplného splnìní 
ve�kerých Závazkù ze Smlouvy. Ruèitel výslovnì souhlasí s tím, �e ruèení a závazky 
Ruèitele z této dohody o ruèení se budou v plném rozsahu vztahovat i na ve�keré 
pøípadné dodatky a zmìny Smlouvy. Za tímto úèelem se Ruèitel zavazuje na �ádost 
Vìøitele pøistoupit ke ka�dému dodatku èi jiné zmìnì Smlouvy ve smyslu § 1907 

obèanského zákoníku.  

 

1.4 Ruèitel ve smyslu § 2025 odst. 2 obèanského zákoníku vyslovuje souhlas s tím, aby 
uznání jakékohokoliv Závazku ze Smlouvy Zavázaným mìlo v�dy úèinky i vùèi 
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Ruèiteli.  

 

1.5 Ruèitel není oprávnìn tuto dohodu o ruèení vypovìdìt, odstoupit od ní èi ji jakýmkoliv 
zpùsobem jednostrannì ukonèit, nevyplývá-li z kogentních ustanovení obecnì 
závazných právních pøedpisù jinak. 

 

1.6 Platnosti ruèení Ruèitele dle této dohody nebrání, je-li Závazek ze Smlouvy neplatný 
pro nedostatek zpùsobilosti Zavázaného se zavazovat k povinnostem nebo pro 

nedostatek formy. 

 

1.7 Pro vylouèení pøípadných pochybností Smluvní strany shodnì prohla�ují a potvrzují, �e 
ruèení Ruèitele dle této dohody nezaniká, pokud Závazek ze Smlouvy zanikl (i) pro 
nemo�nost plnìní ze strany Zavázaného a Ruèitel pøíslu�ný Závazek ze Smlouvy splnit 
mù�e, nebo (ii) z dùvodu zániku Zavázaného. 

 

 

2. DAL�Í UJEDNÁNÍ 

 

2.1 Tato dohoda o ruèení je závazná pro v�echny tøi Strany a jejich pøípadné právní nástupce 
a povolené postupníky. �ádná Strana nesmí bez pøedchozího písemného souhlasu 
ostatních Stran (i) postoupit tuto dohodu o ruèení, (ii) postoupit èi pøevést jakákoliv ze 
svých práv nebo povinností vyplývajících z této dohody o ruèení, ani (iii) jakýmkoli 
jiným zpùsobem zcizit nebo zatí�it práva nebo povinnosti vyplývající z této dohody o 
ruèení, a� ji� zcela èi zèásti. 

 

2.2 Tato dohoda o ruèení nabývá úèinnosti jejím podpisem v�emi Stranami a jejím øádným 
uveøejnìním v registru smluv podle zákona è. 340/2015 Sb., o zvlá�tních podmínkách 
úèinnosti nìkterých smluv, uveøejòovaní tìchto smluv a registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znìní. Ruèitel a Zavázaný prohla�ují, �e souhlasí s uveøejnìním v�ech 
údajù obsa�ených v této dohodì o ruèení, které by jinak podléhaly zneèitelnìní, v 
registru smluv, popø. disponují souhlasem tøetích osob uvedených na své stranì s 
uveøejnìním jejich osobních údajù v registru smluv, které by jinak podléhaly 
zneèitelnìní. Strany se dohodly na tom, �e uveøejnìní v registru smluv provede Vìøitel, 
který zároveò zajistí, aby informace o uveøejnìní této dohody o ruèení byla zaslána (a) 
Ruèiteli do datové schránky ID: [bude doplnìno] nebo na e-mail: [bude doplnìno]; a (b) 

Zavázanému do datové schránky ID: [bude doplnìno] nebo na e-mail: [bude doplnìno]. 

 

2.3 Tato dohoda o ruèení a v�echna práva a povinnosti stran s ní související, vèetnì 
mimosmluvních závazkù, se øídí èeským právem. 

 

2.4 Tato dohoda o ruèení mù�e být mìnìna nebo doplòována pouze písemnou formou 
podepsanou a øádnì schválenou oprávnìným zástupcem ka�dé ze Stran. Ve smyslu 
ustanovení § 564 obèanského zákoníku Strany výslovnì vyluèují mo�nost zmìny nebo 
doplnìní této dohody o ruèení jiným zpùsobem ne� písemnou formou (napø. ústní 
dohodou nebo na základì praxe vytvoøené mezi Stranami). Strany se dále dohodly, �e 
jakákoliv zmìna nebo doplnìní této dohody o ruèení mohou být provedeny pouze tehdy, 
jestli�e Strany dosáhly bezvýhradné a bezpodmíneèné shody ohlednì ka�dého 
jednotlivého aspektu takové zmìny nebo doplnìní. 
 

2.5 V pøípadì, �e se kterékoli ustanovení této dohody o ruèení stane nebo bude shledáno 
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neplatným èi nevymahatelným, Strany sjednávají, �e taková neplatnost èi 
nevymahatelnost nebude mít v nejvìt�ím mo�ném rozsahu vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních ustanovení této dohody o ruèení. Strany se v takovém pøípadì 
zavazují nahradit takové neplatné èi nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a 
vymahatelným, které v maximálním mo�ném rozsahu naplní smysl a úèel takto 
nahrazeného ustanovení. 

 

2.6 Tato dohodu o ruèení je vyhotovena a podepsána v èeském jazyce ve tøech stejnopisech, 

z nich� ka�dá ze Stran obdr�í po jednom. 

 

2.7 Strany této dohody o ruèení po jejím pøeètení prohla�ují, �e tato dohoda o ruèení byla 

sepsána a uzavøena podle jejich pravé a svobodné vùle, urèitì, vá�nì a srozumitelnì a 
nebyla uzavøena v tísni ani za nápadnì nevýhodných podmínek. Dále prohla�ují, �e tato 

dohoda u ruèení byla uzavøena po vzájemném projednání a �e Strany se øádnì seznámily 
s obsahem této dohody o ruèení, kterému porozumìly a nemají proti nìmu �ádných 
námitek. Na dùkaz toho Strany pøipojují své vlastnoruèní podpisy. 

 

 

Za Vìøitele: 
 

Ústecký kraj 
 

V ������.. dne ����.  

Za Ruèitele: 
 

Die Länderbahn GmbH DLB  
 

V ������.. dne �����. 
 

 

 

 

���������������. 

 

 

 

 

���������������. 
[jméno] 

[funkce] 

[jméno] 

[funkce] 

 

 

 

Za Zavázaného: 
 

[obchodní firma] 

 

V ������.. dne ����.  

 

 

 

 

���������������. 
[jméno] 

[funkce] 

 







 
 

 

ZMĚNA KOMPENZACE  

1. Smluvní strany se dohodly, že k úpravě výše poskytované kompenzace dojde v níže 

uvedeném pořadí:  

a) v důsledku změny rozsahu objednaných Dopravních výkonů, dojde-Ii k takové změně podle 

ustanovení čl. VII. Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a k zajištění dopravní 

obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou uzavřené dne 28.3.2019 Pardubickým 

krajem, IČ 70892822, a společností České dráhy, a.s., IČ: 70994226, dále jen "Smlouva", za 

podmínek uvedených v odstavcích 2 a  

3 tohoto článku;  

b) v důsledku změny cenové hladiny, za podmínek uvedených v odstavci 4 tohoto článku;  

c) v důsledku změny položek finančního modelu, kde rizika a příležitosti, spojená s 

jejich vývojem v čase nese Objednatel, jsou-Ii naplněny podmínky uvedené  

v odstavci 5 tohoto článku;  

d) v důsledku změny výše čistého příjmu, za podmínek uvedených v odstavci 6 tohoto 

článku;  

e) v důsledku změny provozní koncepce za podmínek uvedených v odstavci 7 tohoto 

článku;  

fl v důsledku nákupu a modernizace kolejových vozidel dle čl. IX. Smlouvy.  

2 .. Úprava kompenzace v důsledku změny rozsahu objednaných Dopravních výkonů podle 

ustanovení čl. VII. Smlouvy proběhne podle pravidla, kdy výše kompenzace bude změněna o 

částku, rovnající se násobku sazby za variabilní část kompenzace v Kč/vlkm, předložené 

Dopravcem v rámci finančního modelu, který tvoří přílohu Č. 3A Smlouvy, a částky, která je 

rovna rozdílu Dopravních výkonů podle čl. IV. odst. 3 Smlouvy a  

skutečně objednaných Dopravních výkonů pro příslušné období platnosti jízdního řádu. Pro 

vyloučení pochybností se nová výše kompenzace podle tohoto odstavce vypočítává podle 

vzorce:  

NK = PK + ( Cwlkm * (NDV - ODVl )  

Přičemž ve výše uvedeném vzorci je:  

NK výše nové kompenzace v Kč,  

PK původní výše kompenzace v Kč před provedením výpočtu, Cwlkm 

jednotková variabilní část kompenzace v Kč/vlkm, uvedená v příloze Č. 

3A Smlouvy,  

ODV objednané Dopravní výkony ve vl km před realizací této změny dopravních výkonů 

podle článku VII. Smlouvy,  

NDV nové Dopravní výkony ve vl km, změněné postupem podle čl. VII. Smlouvy.  

Za výpočtové období pro hodnoty "ODV" a "NDV" se považuje období platnosti jízdního 

řádu, popř. v případě změn jízdního řádu jiné vhodné srovnatelné období.  

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že změnou rozsahu objednaných Dopravních 

výkonů podle čl. VII. Smlouvy vzniknou dodatečné soupravové jízdy a Dopravce tuto  



 

skutečnost doloží Objednateli, je Objednatel povinen uhradit kompenzaci za tyto jízdy ve 

stejné výši jako pro dodatečně objednané Dopravní výkony podle odstavce 2 tohoto článku 

Smlouvy obdobně.  

V tomto případě se do vzorce v odstavci 2 tohoto článku v položce "NDV" dosadí nové Dopravní 

výkony včetně výkonů dodatečně vzniklých  

soupravových jízd.  

4. Úprava kompenzace z důvodu změny cenové hladiny v čase bude realizována vždy na 

období platnosti jízdního řádu, přičemž kompenzace bude upravena částkou, rovnající se 

dosavadní hodnotě poskytované kompenzace, po odečtení nákladových položek "úhrada za 

použití dopravní cesty", "staniční poplatek" (bude-Ii zaveden), nebo "jiný poplatek stanovený 

na základě prohlášení o dráze", nebo "ceny za užití zařízení služeb" dle Zákona o dráhách, 

"trakční palivo a energie" a "odpisy" upravené podle předchozích odstavců tohoto článku 

Smlouvy, vynásobené poslední zveřejněnou meziroční mírou inflace vyjádřenou přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. 

Pro vyloučení pochybností se nová výše kompenzace podle tohoto odstavce vypočítává 

podle vzorce:  

NK = PK + (RPK * m/lOO), pro RPK > O nebo  

NK = PK, v ostatních případech  

Přičemž ve výše uvedeném vzorci je:  

NK výše nové kompenzace v Kč,  

PK původní výše kompenzace v Kč před provedením výpočtu,  

RPK původní výše kompenzace v Kč před provedením výpočtu, od které jsou odečteny 

nákladové položky "úhrada za použití dopravní cesty", "úhrada za použití ostatní 

infrastruktury" a "trakční palivo a energie" a "odpisy",  

m poslední zveřejněná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního 

indexu spotřebitelských cen v procentech (tj. například pro období platnosti jízdního řádu 

2020/2021 se použije hodnota inflace za rok 2019).  

5. Úprava kompenzace v důsledku změny nákladů na provozování Dopravních výkonů 

podle Smlouvy, jejichž výše je rizikem Objednatele, se provede v souvislosti se:  

a) změnou právních předpisů stanovujících výši daně z přidané hodnoty; v takovém 

případě se výše kompenzace změní o částku, která odpovídá jedné polovině změny 

výnosů v důsledku změny procentní sazby odvodu daně z přidané hodnoty, pro 

vyloučení pochybností se nová výše kompenzace podle tohoto písmene vypočítává 

podle vzorce:  

NK = PK + (1/2 V * ((NP-PP)/100))  

Přičemž ve výše uvedeném vzorci je:  

NK výše nové kompenzace v Kč,  

PK původní výše kompenzace v Kč před provedením výpočtu,  

V předpokládaná výše výnosů Dopravce (řádek č. 20 finančního modelu) v Kč před 

provedením výpočtu (ke zjištění výše předpokládaných výnosů se použije postup podle 

odstavce 10),  

pp původní sazba daně z přidané hodnoty v procentech, 

NP nová sazba daně z přidané hodnoty v procentech,  

b) změnou výše ceny za použití železniční dopravní cesty; v takovém případě se výše  



 

kompenzace změní o částku, o kterou se změní platba za použití dopravní cesty 

požadovaná provozovatelem dráhy za objednané Dopravní výkony podle přílohy č. 2B 

Smlouvy v pravidelném řazení. Dopravce je povinen doložit požadovanou hodnotu této 

položky předložením způsobu výpočtu podle aktuálního prohlášení o dráze, včetně 

vyčíslení rozhodných ukazatelů (zejména plánovaných Dopravních výkonů ve vlkm, 

Dopravních výkonů v hrubých tkm a počtu tras pro příslušné období],  

c) změnou průměrné ceny trakčního paliva a trakční energie; tato změna bude realizována 

vždy na období platnosti jízdního řádu a výše kompenzace se změní o částku, která 

odpovídá změně průměrných nákladů na trakční palivo a trakční energii násobené po 

zohlednění meziroční míry inflace změnou spotřebitelských cen nafty v roce, který 

předchází roku, ve kterém se dodatek uzavírá. Pro vyloučení pochybností se nová výše 

kompenzace podle tohoto písmene vypočítává pro každou komoditu samostatně podle 

vzorce:  

NK = PK + t * ((Ne/Se) -1)  

Přičemž ve výše uvedeném vzorci je:  

NK výše nové kompenzace v Kč,  

PK původní výše kompenzace v Kč před provedením výpočtu,  

t předpokládaná výše nákladů na trakční palivo a energii (řádek č. 1 finančního 

modelu) v Kč před provedením výpočtu,  

Ne průměrná cena za jeden litr motorové nafty nebo za jednu kilowatthodinu elektrické 

energie za poslední zveřejněný kalendářní rok, uvedená v databázi indexů 

spotřebitelských cen (životních nákladů) Českého statistického úřadu (nebo v případě, 

že k vyhlášení této hodnoty nedojde, jiná obdobná sazba, odpovídající změně 

spotřebitelských cen nafty a trakční energie v České republice),  

se průměrná cena za jeden litr motorové nafty nebo za jednu kilowatthodinu elektrické 

energie za předposlední zveřejněný kalendářní rok, uvedená v databázi indexů 

spotřebitelských cen (životních nákladů) Českého statistického úřadu. Nastane-Ii rozdíl 

mezi předpokládanou výší nákladů na trakční palivo a skutečnými náklady na trakční 

palivo v takové výši, že skutečné náklady na trakční palivo budou za příslušné období 

jízdního řádu, za nějž je kompenzace poskytována, vyšší než náklady předpokládané, 

zavazuje se Objednatel tento rozdíl dle podmínek uvedených ve čl. XII. Smlouvy 

Dopravci rovněž kompenzovat, a to v plné výši. Nastane-Ii rozdíl mezi předpokládanou 

výší nákladů na trakční palivo a skutečnými náklady na trakční palivo, v takové výši, že 

skutečné náklady na trakční palivo budou za příslušné období jízdního řádu, za nějž je 

kompenzace poskytována, menší než náklady předpokládané, Dopravce převede tento 

rozdíl do položky čistý příjem,  

d) zavedením nebo změnou jednotného systému ceny staničního poplatku nebo ceny za 

užití zařízení služeb dle Zákona o dráhách; v takovém případě se výše kompenzace 

změní o částku, o kterou se změní platba za staniční poplatek nebo  

za cenu za užití zařízení služeb, Dopravce je povinen doložit způsob výpočtu 

požadované hodnoty této položky obdobným způsobem jako v případě postupu 

podle písm. b] tohoto odstavce Smlouvy,  

e) zavedením závazných norem a jimi vyvolaných technických úprav (dosazení mobilní 

části ETCS a GSM-R na vozidla apod.) se zohledněním čl. XVI., odst. 6 a 7 Smlouvy.  

6. V případě změny výchozí provozní koncepce uvedené v příloze č. lA Smlouvy berou  



 

smluvní strany na vědomí, že tato změna bude mít vliv na výši kompenzace. Vymezení 

těchto změn v souladu s pravidly stanovenými ve Smlouvě a odpovídající úprava 

Finančního modelu bude smluvními stranami řešena v dodatku ke Smlouvě.  

7. V případě nákupu železničních kolejových vozidel dle čl. IX. Smlouvy, nebo v případě 

realizace jiných investic souvisejících s poskytováním služeb dle Smlouvy (např. investice 

do prodejních automatů, modernizace vozidel), berou smluvní strany na vědomí, že tato 

změna bude mít za následek navýšení kompenzace. Vymezení konkrétních změn v 

souladu s pravidly stanovenými ve Smlouvě a odpovídající úprava finančního modelu bude 

smluvními stranami řešena v dodatku ke Smlouvě.  

8. Smluvní strany deklarují, že k první úpravě kompenzace dojde před zahájením plnění 

Smlouvy na tratích na území Objednatele a přeshraničních úsecích objednávaných 

Objednatelem (prvního období platnosti jízdního řádu podle Smlouvy) dle Smlouvy.  

9. V případě, že dojde k okolnostem, které zakládají změnu ceny Dopravních výkonů podle 

tohoto článku Smlouvy, zavazují se Smluvní strany nejpozději 30 kalendářních dnů  

přede dnem účinnosti změn uzavřít dodatek Smlouvy, jehož předmětem bude nejméně 

vymezení těchto změn v souladu s pravidly stanovenými ve Smlouvě. V případech  

úpravy výše poskytované kompenzace uvedených v čl. VIII. odst. 1 písm. d) nebo e) 

Smlouvy, dojde zároveň k odpovídající úpravě finančního modelu uvedeného v příloze č. 3A 

Smlouvy. Není-Ii ve Smlouvě uvedeno jinak, jednotlivé položky ekonomického  

modelu se v případě změny výše kompenzace pro účely Smlouvy mění příslušnou  

úměrou ve vztahu k celkové změně kompenzace, pokud finanční model či Smlouva 

nestanoví jinak předem.  

10. Dopravce deklaruje, že finanční model předpokládá úhradu tarifních závazků (tj. plateb z 

veřejných prostředků spojených s poskytováním státem nařízených slev) u Dopravních výkonů, 

což je zahrnuto na řádku 19 "Ostatní výnosy" finančního modelu. Smluvní strany  

se dohodly, že v případě změn státem nařízených slev uzavřou dodatek ke Smlouvě,  

jehož předmětem bude zohlednění ztráty případně vzniklé Dopravci v důsledku změny 

cenového výměru Ministerstva financí.  



 
 
 
 

Příloha č. 3 
 
 

 
Rozsah a způsob zapojení do DÚK 

 
Neobsazeno 



Příloha č. 4 
 

Rozsah a způsob zapojení do IDS PID 
 

Neobsazeno 



Příloha č. 7 k tisku č.: -------/2019 

 

Příloha č. 5 – Splátkový kalendář 
Stanovení termínu plateb Ústeckého kraje Středočeskému kraji 

 

Jízdní řád Měsíc Splatnost Výše platby 

2019/2020 Prosinec 5. pracovní den od počátku platnosti GVD  

2019/2020 Leden 5. den v měsíci  

2019/2020 Únor 5. den v měsíci  

2019/2020 Březen 5. den v měsíci  

2019/2020 Duben 5. den v měsíci  

2019/2020 Květen 5. den v měsíci  

2019/2020 Červen 5. den v měsíci  

2019/2020 Červenec 5. den v měsíci  

2019/2020 Srpen 5. den v měsíci  

2019/2020 Září 5. den v měsíci  

2019/2020 Říjen 5. den v měsíci  

2019/2020 Listopad 5. den v měsíci  

2019/2020 Prosinec 5. den v měsíci  
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Příloha č. 5 – Splátkový kalendář 
Stanovení termínu plateb Středočeského kraje Ústeckému kraji 

 

Jízdní řád Měsíc Splatnost  Výše platby 

2019/2020 Prosinec 5. pracovní den od počátku platnosti GVD  

2019/2020 Leden 5. pracovní den v měsíci   

2019/2020 Únor 5. pracovní den v měsíci   

2019/2020 Březen 5. pracovní den v měsíci   

2019/2020 Duben 5. pracovní den v měsíci   

2019/2020 Květen 5. pracovní den v měsíci   

2019/2020 Červen 5. pracovní den v měsíci   

2019/2020 Červenec 5. pracovní den v měsíci   

2019/2020 Srpen 5. pracovní den v měsíci   

2019/2020 Září 5. pracovní den v měsíci   

2019/2020 Říjen 5. pracovní den v měsíci   

2019/2020 Listopad 5. pracovní den v měsíci   

2019/2020 Prosinec 5. pracovní den v měsíci   
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Vymezení dopravního výkonu v jízdním řádu 2019/2020

Rozsah objednávky Středočeského kraje

období: 15. prosinec 2019 - 31. prosinec 2020

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

DLB Lounsko U12 6741 3:51 Louny Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK Rakovník X 24,9 9 224,1 219 5 453,1 12 298,8

DLB Lounsko U12 6743 4:49 Louny Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK Rakovník X 24,9 9 224,1 219 5 453,1 12 298,8

DLB Lounsko U12 6701 5:02 Osek město Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK Rakovník cf 24,9 8 199,2 108 2 689,2 7 174,3

DLB Lounsko U12 6745 5:56 Louny Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK Rakovník X 24,9 9 224,1 219 5 453,1 12 298,8

DLB Lounsko U12 6703 7:02 Osek město Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK Rakovník 24,9 17 423,3 347 8 640,3 19 473,1

DLB Lounsko U12 6705 9:02 Most Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK Rakovník 24,9 17 423,3 347 8 640,3 19 473,1

DLB Lounsko U12 6707 11:02 Osek město Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK Rakovník 24,9 17 423,3 347 8 640,3 19 473,1

DLB Lounsko U12 6709 13:02 Osek město Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK Rakovník 24,9 17 423,3 347 8 640,3 19 473,1

DLB Lounsko U12 6711 15:02 Osek město Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK Rakovník 24,9 17 423,3 347 8 640,3 19 473,1

DLB Lounsko U12 6713 16:02 Osek město Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK Rakovník X 24,9 9 224,1 219 5 453,1 12 298,8

DLB Lounsko U12 6715 17:02 Osek město Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK Rakovník X 24,9 9 224,1 219 5 453,1 12 298,8

DLB Lounsko U12 6717 19:02 Osek město Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK Rakovník 24,9 17 423,3 347 8 640,3 19 473,1

DLB Lounsko U12 6719 22:13 Most Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK Rakovník 24,9 17 423,3 347 8 640,3 19 473,1

DLB Lounsko U12 6700 3:56 Rakovník Osek město Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK X 24,9 9 224,1 219 5 453,1 12 298,8

DLB Lounsko U12 6702 5:05 Rakovník Osek město Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK 24,9 17 423,3 347 8 640,3 19 473,1

DLB Lounsko U12 6704 6:12 Rakovník Most Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK X 24,9 9 224,1 219 5 453,1 12 298,8

DLB Lounsko U12 6730 7:01 Rakovník Most Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK cf 24,9 8 199,2 108 2 689,2 7 174,3

DLB Lounsko U12 6706 9:00 Rakovník Most Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK 24,9 17 423,3 347 8 640,3 19 473,1

DLB Lounsko U12 6708 11:00 Rakovník Most Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK 24,9 17 423,3 347 8 640,3 19 473,1

DLB Lounsko U12 6710 13:00 Rakovník Osek město Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK 24,9 17 423,3 347 8 640,3 19 473,1

DLB Lounsko U12 6712 14:05 Rakovník Osek město Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK X 24,9 9 224,1 219 5 453,1 12 298,8

DLB Lounsko U12 6714 15:00 Rakovník Osek město Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK 24,9 17 423,3 347 8 640,3 19 473,1

DLB Lounsko U12 6716 17:05 Rakovník Osek město Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK 24,9 17 423,3 347 8 640,3 19 473,1

DLB Lounsko U12 6718 19:00 Rakovník Most Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK 24,9 17 423,3 347 8 640,3 19 473,1

DLB Lounsko U12 6720 21:07 Rakovník Most Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK 24,9 17 423,3 347 8 640,3 19 473,1

DLB Lounsko U12 6740 22:41 Rakovník Louny Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK X 24,9 9 224,1 219 5 453,1 12 298,8

DLB Lounsko U14 16800 4:19 Lužná u Rakovníka Jirkov Lužná u Rakovníka Hranice VÚSC ÚK/STČK ea 13,3 3 39,9 51 678,3 3 39,9

DLB Lounsko U14 16803 6:08 Jirkov Rakovník Hranice VÚSC ÚK/STČK Rakovník X 22,5 9 202,5 219 4 927,5 12 270,0

DLB Lounsko U14 16805 8:00 Jirkov Lužná u Rakovníka Hranice VÚSC ÚK/STČK Lužná u Rakovníka cf 13,3 8 106,4 108 1 436,4 7 93,1

DLB Lounsko U14 16806 8:23 Lužná u Rakovníka Jirkov Lužná u Rakovníka Hranice VÚSC ÚK/STČK cf 13,3 8 106,4 108 1 436,4 7 93,1

DLB Lounsko U14 16808 10:23 Lužná u Rakovníka Jirkov Lužná u Rakovníka Hranice VÚSC ÚK/STČK 13,3 17 226,1 347 4 615,1 19 252,7

DLB Lounsko U14 16809 12:00 Jirkov Lužná u Rakovníka Hranice VÚSC ÚK/STČK Lužná u Rakovníka 13,3 17 226,1 347 4 615,1 19 252,7

DLB Lounsko U14 16812 14:23 Lužná u Rakovníka Jirkov Lužná u Rakovníka Hranice VÚSC ÚK/STČK 13,3 17 226,1 347 4 615,1 19 252,7

DLB Lounsko U14 16813 16:00 Jirkov Lužná u Rakovníka Hranice VÚSC ÚK/STČK Lužná u Rakovníka 13,3 17 226,1 347 4 615,1 19 252,7

DLB Lounsko U14 16815 18:00 Jirkov Lužná u Rakovníka Hranice VÚSC ÚK/STČK Lužná u Rakovníka 13,3 17 226,1 347 4 615,1 19 252,7

DLB Lounsko U14 16816 18:23 Lužná u Rakovníka Jirkov Lužná u Rakovníka Hranice VÚSC ÚK/STČK 13,3 17 226,1 347 4 615,1 19 252,7

DLB Lounsko U14 16817 19:55 Žatec Lužná u Rakovníka Hranice VÚSC ÚK/STČK Lužná u Rakovníka ed 13,3 8 106,4 106 1 409,8 7 93,1

od 13.12.2020 do 

31.12.2020

Dopravce
Provozní 

soubor
Linka

Číslo 

vlaku

Čas 

odjezdu 

vlaku z 

výchozí 

stanice
od 15.12.2019 do 

31.12.2019

od 1.1.2020 do 

12.12.2020

Výchozí stanice Cílová stanice Začátek dopravního výkonu Konec dopravního výkonu Omezení

Délka 

trasy 

vlaku


