
Smlouva :) spoluprácí v 517

- Seman/20201
č j CEN/lDO/ZDZEI

Výtískč

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V SJT

uzavřená podle 9 1746 min. 2 zákonač 55/2012 Sb., občanský lákoník, ve znění poldějších předplsů [dále jen „občanský
zákoník")

(dálejen „mo Smlouva")

Smluvní strany:

CENDIS, s.p.
se sídlem nábřeží Ludvíka Svobudy 1222/12, Nové Město, 110 15 Praha 1,

\Č0100311391,
D! 200311391,

bankovní _
zastoupená lng, Janem Pamubkem, pověřeným řízením,

na slranějedné
(dále jen „Správce sw)

Jindřichnhradecké místní dráhy, a. s.
se sídlem Nádražnízoa/lí, 377 01 Jlndř hův Hradec,

lčo: 62509870,
Ulč: czszsoesm,

zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedene'm Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka sen,
bankovní Spejení pro účely plnění zesmím-

zastuupen lng. Borísem Čaján em,

na straně druhé

(dále jen „Přístupujl'cí dopravce")

Sprevee SJT a Přístupujicl' dopravce jsou označování společně dále jen jako „Smluvní strany“
a samostatně též jako „Smluvní strana'C
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Smlouva o spoluprací v SJT

FREAMBULE

Správce 5/1 uzavřel dne 14.9,2018 s Vlastníkem SJTSmlouvu o zajištění navrhu, v 'vaj'e a provozu systemu jednotného mrlfu,
p emz spravce SIT/e na základě zmíněné smlouvy povinen provozovat Info/moč system SJT tak, aby urnažňaval uzivatelum
sn ndkup, prodej, voíidoci o přířození Přepravnícn dokladu 517, jejich vyuřtovdnío vypořdddní.
Přístupujícídapravce uzavřel dne 1012.2020 Smlouvu o přístoupeník Systému jed/latne'ho toríju (dd/e "Přístupová smlouva "),
jejíž srníuvnístronouje česká repuuíílra - Ministerstva dopravy, se sídlem ndořezí Ludvíka svobody 1222/12, Na ve' Město, 110
15 Praha 1, IČO: 55003003, D/Č: czssaaauos (dále jen „vlastník sm). v čl. 5 Přistupove' smlouvy Vlastník 511 sděluje
Přístupujíoírnu dopravci, že Správce 511 je oprávněn k zastupování Vlastníka SJT ve vybraných věcech souvisejících
s Přístupovou smlouvou. Pojmy použí v této Smlauvě jsou totožné s pajmy, jejichz“ výklad je uveden v Přístupové smlouvě.

ČLÁNEK 1
PŘEDMĚT, ÚČEL A OBSAH SMLOUVY

1. Spravce sn a Přístupující dopravce touto Smlouvou upravují vé vzajemné vztahy pří prodeji, výdeíl, vracení, kontrole
a valídací Přepravních dokladu srí, které umožnují jeho drž elí vyuzit své pravo na přepravu v sn a uplatňovat sva
prava z Přepravní smlouvy sn.

2. Prodej přepravního dokladu Ssaj tuje Přístupujicí dopravce jménem a na ucet Správce sn
a. Přístupující dopravce bere na vědomí, že Správcí sn jako příjemcí uplaty vybírané jeho jménem Přístupujícírn

dopravcem za prodej přepravního dokladu sn vzruka v souladu s 9 10a odst. 2 zakona č. 235/2000 sb. a daní z přídané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povlrmnst přiznat daň z přidané hodnoty z příjaté castky ke dní přijetí úplaty.

4. Vybrané prostředky za prodej Přepravních dokladů srí jsou zdanlteiným příjmem Správce sn a vybrané prostředky
použije Spravce sn na úhradu Podílu na jízdném Přístupujícíha dopravce a ostatních Zúčastněnvch dopravců podle
pravidel stanovených v Přístupové smlouvě.

5. Koupí Přepravního dokladu sn uzavírá kup cí se Správcem SlT smlouvu o za ní přepravy, na základě které ma
vrozsahu prostorove a časové platností Přepravního dokladu sn zajištěno právo na přepravu po Dopravní sítí sn
prostřednictvím dopravních služeb Přístupujícího dopravce a ostatních Zúčastněných dopravců.

s. Nástupem do dopravní služby byla splněna smlouva o zajištění přepravy mezí kupujícím a Spravcem 50 a zároveň byla
uzavřena Přepravnísrniouva sn mezí kupuj ím a Prvním dopravcem. Prvním dopravcem může bý\ Přístupujícídopravce
nebo kterýkoli Zúčastněný dopravce.

7 Prokázal-Il se Cestující platným Přepravním dokladem SlT v dopravní službě Přístupujlclhc dopravce a bylacli již
Přepravní smlouva srí uzavřena, Přístupujíci dopravce k této uzavřené Přepravní smlouvě sn přistupuje a podílí se na
jejím plnění.

ČLÁNEK :
POVINNOST! A ZÁVAZKV SMLUVNÍCH STRAN

1. Přístupující dopravce se zavazuje označitsvá obchodní místa symbolem prodejního mista Přepravních dokladu SJT podle
pokynů a za'vazného vzoru, poskytnutých Správcem SJT,

z. Přístupujieí dopravce se zavazuje ve svých Výdejnach jízdních dokladu a v dopravních službách
ve vztahu k Přepravním dokladům sn plnit povinností stanovené v Přístupové smlouvě, zejmena vj

pojených do SlT
' Příloze &. 1.

3 Přístupující dopravce se dale zavazuje na základě platného Přepravního dokladu sn poskytnout Cestujlcl'mu přepravní
službu v souladu se zvláštníml pravidly pro smluvní přepravní podmínky sn.

4 Přístupující dopravce se zavazuje valídovat Přepravní doklady sn zpusobem stanoveným v čl 1 Přílohy č. 4 Přístupové
smlouvy.

5, Správce SJT se zavazuje přiřadit Podíl na jlzdne'm dopravní službě Přistupujl'cl'hn dopravce v souladu s Přílohou č. 4
Příslulvé smlouvy, řádně a včas provést jeho přidělení na Provozní soubory dopravních služeb a provést řádné
Vyúčtování a Vypnřádánív souladu s Přílohou č. 5 Přístupové smlouvy.

ČLÁNEK 3
PODÍL NAIÍZDNÉM

1. Podíl na jízdném Přístupujícího dopravce je roven 100 % Prodejní sazby podle článku 3 Přílohy &. s Přístupové smlouvy
a poměrné Částí častky za uskutečněnou přepravu přiřazené Přistupujícímu dopravci Správcem sn.

2. Metodika přiřazení poměrné kilomelílcké ča'sll Částky za uskutečněnou přepravu z Přepravního dokladu SJT na dopravní
služby Přistupují'clho dopravceje stanovena v Příloze č, 4 P stupové smlouvyr

Stránka 1 z 3



Smlouva o spolupráci v SAT

ČLÁN EK 4
FAKTURACE A ÚHRADA

1. Přístupuiíci dopravce v souladu s ustanoveními Přílohy č. 5 Přístupove smlouvy vystaví do pěti lsl kalendářních dnů
od provedeného výdčtovaní Spravci SJT fakturu, popř. faktury za Prodejní sazbu a Částku za uskutečněnou přepravu
s náležitostmi uvedenými v či. s odstavec 15 a 17 Přílohy č. 5 Přl'stupcvé smlouvy,

z. Fakturované častky Jsou Idanltelnýml přílmy Přistupulícíhc dopravce ža poskytovaní přepravnlch a seuvlsell'cích služeb
v pravidelné hromadné osobní dopravě, p čemž
z) na službu prodeje Přepravnlhu dokladu SJT (Prodejní sazba) se uplatňuje druhá snížená sazba DPH a

b) na službu provedení přepravv (Částka za uskutečněnou přepravu) se uplatňuje druhá Snížená sazba DPHv

3. Fakturovaným stkamivznlkallPřlstupulícímudopravclpohledávkyzaSprávcemSJT,
4. Faktumvarle' částky lsclu na'kladem Správce SJT na zajištění služby v souladu se smlouvou o zaiíštění přepravy, kterou

Spravce srí uzavřel na základě pnřl'zení Přepravního dokladu sn s kupujícím
5. Smluvní strany se zavazují provést uhrady vzniklých pohledávek v souladu s přístupovou smlouvou, zejména Přílohou

&. 5.

ČLÁNEK ;
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1, Tato Smlouva nabývá platnosti o účinnosti dnem lell'ho podpisu oběma Smluvními stranamí. Vyžaduií-li to však právní
předpisy, odchylně od předchozí věty nabývá tato Smlouva účinnosti žveř ěním v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podminkach účinnosti některých smluv, uveřelnování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozd Spravce SJT se zavazuje v takovem případě zal tít uveřejnění
teto Smlouvy v regístru Smluv v termínu tř eti dnů od jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

z. Tam Smlouva muže být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutýmí, postupne číslovanými
dodatky, které musí být podepsany oběma Smluvními stranami, Tyto dodatky se stávají nedílnou součastí Smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašulí, že skutečnosti uvedené v teto Smlouvě nepovazujl za obchodnl tajemství ve smyslu
ustanovení 5 504 občanského zákoníku, ani za duvěrne informace, Souhlasls jelich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli
dalších podmínek,

4. Tato Smlouve ie vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností nrlglna'lu, ž nichž každá Smluvnístrana obdrží polednom
vyhotovení.

5, Tato Smlouva Se uzavl'ra' na dobu určitou do skončení platnosti & ú nnustl Přl'stupové smlouvy.

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

7. Za závažné porušení teto Smlouvy se považuje jakekoli zavažne porušení Přl'stupové smlouvy vyjmenované v čl. 15
Přístupove smlouvy,

8. Výpově 'musl mlt písemnou formu a musl být doručena druhé Smluvnístraně.

9 Výpovědní lhůta člnítřl [3] měsl'ce a počíná běžet kalendářním měsícem následujlcl'm po měslcl, vlehsž průběhu byla
výpověď doručena druhé Smluvní straně.

10, Tuto smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran.

11. Vzájemná práva a povinností ze skončené Smlouvy si Smluvnistrany vypnřádají do sesti lsl měsíců od ukončenlSmlouvv
v souladu příslušnými ustanoveními Přílohy č. 5 Přístupové smlouvy.

V Praze dne V Praze dne

za Spravce 511 za Pristupuíl'cího dopravce
Ing. Jan Paroubek Ing. aoris Čajánek
povereny rlZEnlm In Ja n Digitálně podepsal statutarní reditel | n g . Boris :Dlgitšlne Ěouepíal

g“ Ing.Jan Paroubek “9 orls alane
Datum: 2021 ,01 ,1 3

Parou be 3323222353313 cajane 05:13:35 +DT00'
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