
Příloha č. 7. Vzor Smlouvy o spulupláci v m

Evluenčnlčlslc
& , CEN/]DD/ZDZO

Výllskč

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V SJT

ulavřená padla 5 1745 udst. 2 zákona č. 89/2012 Sb , občanský zákoník, ve mění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
1ákuník")

ldále jen „tam Smlouvď)

Smluvní stranv:

CENDIS, s.p.
se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 3222/12, Nové Město, 110 15 Praha 1,

lčo: 00311391,
DIČ: czooanzal,

bankovní SPOJBN'-—
zastoupená lng Janem Paroubkem, pověřeným řízenlm,

na stlaněledné
(dále jen „Správce sn'l

AŽD Praha s. r. o.
se sídlem Žlrovnlcká 3145/2, 105 00 Praha 10,

lČO' 48029483,
DIČ: [148019483,

zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616

bankovní spojení pro účely plnění ze smlouv
zastoupená: lng Zdeňkem Chrdlem,iednalelem

na straně druhé
(dále jen „Přistupujl'cí dopravce“)

Správce sn a Přlstupulící dopravce jsou označováni společně dále jen Jako „Smluvní strany“
a samostatně též jako „Smluvnl' strana"
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Příloha c 7; Vzor Smlouvy o spoluprací v sn

PREAMBULE
Správce sn uzavřel dne 14.9.2013 s Vlastníkem sn Smlouvu o zajlšlěm' návrhu, vývoje a provozu Systému jednotného torřfu,
přlčzmž správce SJTje na základě zmínene smíouvypovínen provozovat lnfarmocnísyste'm SJTtak, aby umožňoval Uživatelům
SIT nákup, prodej, valldocř o p azení Přepravnícn dokladu sn, jejíth vyúčtování o vypořdddní.
Příslupujíci dopravce uzavřel dne 10. prosince 2020 Smlouvu o přlstaupenl k Systému jednatného tarifu (dále "Přístupová
smlouva "), jejíž smluvnístranau je česká republika — Mínlsrerstvo dopravy, se sídlem nábřeží Ludvika Svabady 1222/12, Nové
Město, 110 15 Praha 1, lČU: 56003008, DIČ' 555003005 (dále jEn „VlaStnl'k sní/). v čl, & Přl'slupové smlouvy Vlastník SIT
sděluje Přístupujiclmu dopravci, že Správce S/Tje oprávněn k zastupování Vlastu/ku 511 ve vybraných věcech souvíse
s Přístupovou smlouvou. Pojmy použité v této Smlouvě jsou tozožne' ; pojmy, jejíchž výklad je uveden v Přístupové smlouvě.

ČLÁNEK 1
PŘEDMĚT, ÚČELA OBSAH SMLOUVY

1. Správce sn a Přistupujlcí dopravce toulo Smlouvou upravují sve vzájemné vztahy př. prodeji, vy'dejí, vracení, kontrole
a valldací Přepravních dokladu sn, které umožnují jeho držitel! využít své právo na přepravu v SJT a uplatňovat svá
práva 2 Přepravnísmlouvy sn

2 Prodej Přepravnlho dokladu SJT zajlšťuje Přistupující dopravce jménem a na účet Správce SJT.

3 Přístupující dopravce pere na vědomí, že Správu sn jako přjemcl uplaty vybírané jeho jménem Přístupujícím
dopravcem za prodej Přepravnlho dokladu sn vzrllká v souladu s a zda odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předplsu, povinnost přlznat daň z přldane' hodnory z přijate' cásrky ke dni přljetí úplaty.

4. Vybrané prostředky za prodej Přepravnlch dokladu sn jsou zdanitelnym příjmem Správce sn a vybrané prostředky
použije Správce SJT na uhradu Podílu na jízdnem Přístupujícího dopravce a ostatních Zúčastněnych dopravců podle
pravidel stanoveny'ch v Přístupove smlouvě

s. koupí Přepravnlho dokladu slT uzavírá kupující se Správcem sn smlouvu o zajlštení přepravy, na žákladě které má
vrozsahu prosrorove' a časové platností přepravního dokladu sn zajlsteno právo na přepravu po Dopravní sítí sn
prostřednictvím dopravních služeb Přístupujícíno dopravce a ostatních zúčastněných dopravců,

5 Nástupem do dopravní služby hyla splněna smlouva o zajlštěrlí přepravy mezi kupuj írn a Správcem sn a zároveň byla
uzavřena Přepravnl'smluuva sn mezl kupujícím a Prvním dopravcem. Prvním dopravcem muže být Přlstupujlcídcpravce
nebo kterykoh Zúčastněný dopravce.

7. Prokázalcll se Cestující platny'm Přepravním dokladem sn v dopravní službě Přístuoujícího dopravce a byla“ již
Přepravní smlouva sn“ uzavřena, Přlstupující dopravce k této uzavřené Přepravní smlouve sn přlsrupuje a podílí se na
jejím plněnl'.

ČLÁNEK 2
POVINNOSTI A ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

1„ Přístupujícídopravcese zavazuje označltsvá opohodnímístasymoolem prodejního mísra Přepravních dokladu sn podle
pokynů a závazneho vzoru, poskytnutých Správcem sn.

2 Přistupující dopravce se zavazuje ve svých vydejnách jízdních dokladu a vdopravních službách z pojenych do 511
ve vztahu k Přepravním dokladum sn plnír povrnnost. stanoveno“ v Přístupové smlouvě, zejména v 3 Příloze o. 1.

a Přrstupující dopravce se dalo zavazuje na lákladě platného Přepravnlho dokladu SJT poskytnout Ceslujl'cl'mu přepravní
službu v souladu se zvláštním pravídly pro smluvní přepravní podmínky slr.

4. Přistupujícl' dopravce se zavazuje valldovat Přepravní doklady SJsúsobem stanoveným v řl z Přílohy &, 4 Přístupove
smlouvy.

5. Správce S]T se zavazuje přiřadit Podíl na jízdném dopravní službě Přistupullclho dopravce v souladu s Přílohou č. 4
Přístupové smlouvy, řádně a včas provest jeho přldělerll na Provozní soubory dopravních služeb a pruvésl řádné
Vyúčtovánl & Vypnřádánl v souladu s Přílohou č. 5 Přístupové Smlouvy.

ČLÁNEK 3
PODÍL NAJÍZDNÉM

1 Podíl najízdne'm P“ rupujlcího dopravceje roven 100 % Prodejní sazby podle článku 3 Přílohy č. 5 Přístupové smlouvy
a pomerne částí Částky za uskurečněnou přepravu pírřazene Přístupujícímu dopravcl Správcem sn.

z. Metodlka přlřazenípuměmé kllometncke casu častkyza uskutečněnou přepravu z Přepravnlho dokladu sn na dopravní
služby Přístupujícího dopravce je stanovena v Příloze c 4 Přístupove smlouvy.
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ČLÁNEK 4
FAKTURACE A ÚHRADA

Přístupující dopravce v souladu 5 ustanoveními Přííohy č. 5 Přísluucvé smlouvy vystaví do pěti (5) kalendářních dnů

od provedeneho Vyučtování Správci SJT fakturu, popř. faktury za Prodejní sazbu a částku za uskutečněnou přepravu
5 náležltcstml uvedenými v čí. 6 odstavec 16 a 17 Přílohy č. 5 Přístupové smlouvy

Fakluvavané částky ,sou zdanitelnými příjmy přistupuiícího dopravce za poskytování piepravních a suuviseíícich služeb
v pravidelne hromadné osobní dopravě, přičemž
a) na službu prodeje Přepravního dokladu SJT (Prodejnisazbal se uplatřiuie druha snížená sazba DPH a
b) na službu provedení přepravy íčástka za uskutečněním přepravu) se uplatnuye druhá snížená sazba DPH
Fakturovanými částkami vznikají Přístupujíbimu dopravci pohledávky za Správcem sn.
Fakturovane' šástky jsou nákladem Správce SJT na zaiisteni služby v souladu se smlouvou o zaiištení přepravy, kterou
Správce sn uzavřel na základě pořízení Píepravnino dokladu SJT s kupuiicím
Smíuvnl' strany se lavažuíí provest iihrady vzniklých pohledávek v souladu s Příslupovou smlouvou, zeímena Přílohuu
c. 5.

ČLÁNEK s
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Smlouva nabývá platnosti a účlnnosti dnem jeiího podpisu oběma Smluvními stranami. Vyžaduií-li to však pravni
předpisy, odchylně od předchozí věty nab'vá tato Smlouva účinnosti zve* nenim v registru smluv podle zákona
č 340/2015 so., o zvláštních podmínkách ností některých smluv, uveř ování techto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdej ch předpisu, Správce SJT se zavazuie v takovém případě zajistit uveřeínení
teto Smlouvy v regístru smluv v termínu třiceti dnů od lelího podpisu oběma Smluvníml stranami
'lato Smlouva muže být menena či doplnována pouze píšemnými, abouslranně dohodnutými, postupne číslovanými
dodatky, ktere musí být podepsány obema Smluvními stranami. Tyto dodatky se stáváií nedílnou součástí Smlouvy
Smluvní strany prohíašují, že skutečnosti uvedené v teto Smlouvě nenavazují za obchodní tajemství ve smyslu
ustanovení 5 504 občanského zákoníku, ani za ddverne informace, souhlasís jeílch užitím a zveřejněním bez jakýchkoll
dalšich podmínek.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z níchĚ každá Smluvní strana obdrží po jednum
vyhotovení.
Tato Smlouva se uzavírá na dobu uvčllou do skončení platnosti a účinnost. přístupové smlouvy,
Obě Smluvní strany isou oprávněny ukončí! tuto Smlouvu výpovědí, a to v případě závažného porušení teto Smlouvy
nebo obecně závazných právních předplsů druhou Smluvní stranou.
Zo závažné porušení teto Smlouvy se považule jakékoíi závažné porušení Přístupová smlouvy vyímenovane v čl. 15
Přístupové smlouvy
Výpavěd'musí init písemnou formu a musí být doručena druhe Smluvní strane.
Výpovědní lhůta činí tří (3) měsíce a počíná běžet kalendářním měsícem následujícím po měs i, vjehož průběhu byía
výpověď doručena druhé Smíuvní straně.

10, Tuto smíouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran.

11. Vzáíemná práva á povinností ze skončene Smlouvy si Smluvní strany vypořádall' do Šestl lol měsíců od ukončení Smlouvy
v souladu příslušnými ustanoveními Přílohy č. 5 Přístupové smíouvy.

V Praze dne V Praze dne

v Digitálne podepsal Ing.
Dl lk Irie adenin!Ing.Jan mg;.,zmk lng. Zdenek zdenekcnrdle
Dammzml 02 H 120210215 12:44:02Paroubek issiiioioo Chrdle WFT),

Za Správce SJT Za Přistupuíicího dopravce
lng Jan Paroubek, pověřen řízením CENDíS, 5,p, Ing. Zdeněk Chrdle, jednateí AŽD Praha s. r. D,
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