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SMLOUVA o ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJÚ SJT
uzavřená podle 5 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poldejslch předpisů (dálejen
„občanský zákoník")
(dále jen „tato Smlouva")

Smluvní strany:
CENDIS, s.p.,

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

'

IČO: 00311391,
DIČ: C200311391,

bankovní spojení pro účely plněníze smlouvy
zastOUpená Ing. Janem Paroubkem, pověřeným řízením,
na straně jedné
(dále jen „Správce SIT")

Pardubický kraj,
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,

IČO: 70892822,
DIČ: CZ70892822,
bankovní spojení pro účely plnění ze smlouvy
zastoupen JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem,
na straně druhé
(dále jen „Dotčený obíednatel")

Správce SJT a Dotčený objednatel jsou označováni společně dále jen jako „Smluvní strany"

a samostatnět žjako „Smluvní strana“.

ČLÁNEK 1
PŘEDMĚT A OBSAH SMLOUVY
Předmětem této Smlouvyje stanovenízákladních pravidel, na základě kterých mohou být Dotčenému objednateli
zpřístupněny údaje poskytované podle smluv o přistoupení k Systému jednotného tarifu (dále jen „S.lT“),
uzavřených mezi Českou republikou , Ministerstvem dopravy (dále jen „Ministerstvo dopravy") a dopravci, se
kterými má Dotčený objednatel uzavřeny smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Předmětem zpřístupnění mohou být pouze údaje, které se týkají dopravních služeb (tj. vlaků, spojů) zapojených
do SJT, na které má Dotčený objednatel uzavřeny smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících (dále jen
„Dotčené dopravní služby").
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ČLÁNEK :
ROZSAH ZPŘÍSTUPNĚNÝCH úomů
Smluvní strany se dohodly, že doloží-li Dotčený objednatel, že je objednatelem Dotčených dopravních
služeb, má právo na zpřístupnění údajů poskytovaných na základě smluv o přistoupení kSJT, uzavřených
mezi Ministerstvem dopravy a dopravci, se kterými má Dotčený objednatel uzavřeny smlouvy o veřejných
službách vpřepravě cestujících (dále jen „Přístupové smlouvy"), a to vrozsahu zajišťujícím kontrolu
přiřazení výnosů plynoucích ze SJT, blíže vymezeném v následujících ustanoveních této Smlouvy,

Přílohou této Smlouvyjsou Pravidla pro vyúčtovánív rámci SJT, odpovídající Příloze č_ 5 Přístupové smlouvy
(dále jen „Pravldla").
Správce SJTje povinen:

a)

b)

zpřístupnit Dotčenému objednatelive shodě 'Iánkem G Pravidel na Webove'm administračním rozhraní
SJT závazné Vyúčtování ve vztahu k Dotčeným dopravním službám podle jednotlivých zapojených
dopravců, a to ve lhůtách, kdy závazné Vyúčtování obdrží dopravci;
zpřístupnit Dotčenému objednateli ve shodě článkem 6 Pravidel na Webovém administračním rozhraní
SJT informace o fakturovarřých částkách a provedeném vypořádání ve vztahu k Dotčeným dopravním
službám podlejednotlivých zapojených dopravců, a to do pěti pracovních dnů od provedenízávazného
vyúčtování.

Dotčený objednatel je povinen bezodkladně oznámit Správci SJT změny vymezení závazku veřejné služby,
které mají dopad na rozsah zpřístupňovaných údajů podle této Smlouvy, jakož i ukončení účinnosti kterékoli
z těchto smluv o veřejných službách.

Dotčený objednatel je povinen zajistit, aby informacím zpřístupněným podle odstavce 3 tohoto článku
poskytl odpovídající ochranu a aby s ním byly seznámeny pouze osoby, které je potřebují pro výkon své
práce. Tímto ustanovením není dotčeno vymezení obchodního tajemství dopravců ve smyslu 5 504
občanského zákoníku a zajištění jejich ochrany dle podmínek smluv o veřejných službách v přepravě
cestujících uzavřených mezi dopravci a Dotčeným objednatelem.
V případe zadosti Dotčeného objednatele mohou být informace podle odstavce 3 tohoto článku
zpřístupněnyi organizátoru veřejných služeb, byl-li Dotčeným objednatelem zřízen podle 5 6 odst, 2 zákona

č. 194/2010 Sb„ o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Pravidla pro nakládání s poskytnutými daty podle této Smlouvy platí pro organizátora veřejných
služeb obdobně. Za řádné plnění těchto povinností odpovídá v plném rozsahu Dotčený objednatel.

ČLÁNEK 3

SMLUVNÍ POKUTY
Smluvní strany se dohodly, že případná porušení této Smlouvy budou řešit přednostně smírnou cestou.

Správce SJTje povinen zaplatit Dotčeněmu objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý

den prodlení se splněním své povinnosti zpřístupnit závazné Vyúčtování a vypořádánívymezene' v článku 2
odst, 3 této Smlouvy.

Dotčený objednatel je povinen zaplatit Správci SJT smluvní pokutu ve výši 1 000,7 Kč za každý započatý den
prodlení se splněním své povinnosti oznámit změny vymezení závazku veřejné služby podle článku 2 odst.
4 této Smlouvy.

v případě zjištěných nedostatků a o možnosti případného uložení smluvní pokuty podle tohoto článku se
Smluvní strana, která nedostatek zjistila, zavazuje informovat druhou Smluvnístranu nejpozději do 15 dní
od zjištění závady. Druhá smluvní strana je oprávněna se k takovému oznámení vyjádřit ve lhůtě 7 dnů od
doručení tohoto oznámení. Smluvní strana, která nedostatek zjistila, toto písemné vyjádření zhodnotí
a rozhodne, zda jsou splněny důvody pro uplatněnísmluvní pokuty a o tomto rozhodnutí písemně informuje
druhou Smluvní stranu. Smluvní pokuta je splatná do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k
zaplacení smluvní pokuty druhé Smluvní straně.
Uplatnění práva na smluvní pokutu nevylučuje právo Smluvní strany domáhat se náhrady škody nebo jiné
újmy za nesplnění smluvních povinností druhou Smluvní stranou.
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ČlÁNEK a
UKONČENÍSMLOUW
1.

Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

zv

Obě Smluvní stranyjsou oprávněny ukončit tuto Smlouvu výpovědí nebo dohodou obou Smluvních stran.

3.

Výpověď musí mít písemnou formu a musí být doručena druhé Smluvní straně. Výpovědní lhůta činí tři
měsíce a počíná běžet po doručení výpovědí druhe' Smluvní straně.

ČLÁNEK 5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

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

2.

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, : nichž každá Smluvní strana
obdrží dvě vyhotovení.

3.

Nedílnou součástí Smlouvyje příloha „Pravidla pro vyúčtování v rámci SJT".

4.

Tato smlouva byla schválena Radou Pardubického kraje dne 8. 2. 2021, usnesením č. R/193/21.

_ 3 „_ m]
VPraze dne

ng. Jan Paroubek

pověřený řízením

1 & vz, L'iíŽ'l
VPraze dne

za Dotčeného objedna
JUDL Martin Netolický
hejtman
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