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číslo smlouvy: 001037 00 09

SMLOUVA
o využívání zastávkových zařízení

uzavřená dle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:

MARTIN UHER,spo1. s r.o.
Se sídlem: Mníšek pod Brdy, Řevnická 605, PSČ 252 10
lČ: 26739135
DIČ: CZ26739135, plátce DPH
Zápis v OR: MS v Praze dne 2.12.2002, oddíl C, vložka 90710
Zastoupená: Martinem Uhrem, jednatelem
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu: 162588441/0600

(dále jen ,,dopravce")
a

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
Se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Zápis v OR: MS v Praze dne 11.7.1991, oddíl B, vložka 847
Zastoupená: Ing. Radkem Zamrazilem, technickým ředitelem

Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a,s., Rytířská 29, Praha 1
Číslo účtu: 1930731349/0800

(dále jen ,,majitel zařízeni")

Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek pro užívání zastávkových zařízeni (označníků zastávek

a dalšího zastávkového vybaveni dle znění § 18, písm. g) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve
znění pozdějších předpisů), uvedených v přIlohách této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí. Majitel
zařízeni prohlašuje, že je vlastníkem všech zastávkových zařízení uvedených v přílohách této smlouvy.
Dopravce bude užívat zastávková zařízení v souladu s touto smlouvou výhradně za účelem provozování
linkové osobní dopravy.

Povinnosti smluvních stran
1. Majitel zařízení se zavazuje, že umožni dopravci využívánI zastávkových zařízeni uvedených vždy

v poslední platné příloze smlouvy, a to v souladu s touto sMouvou.

2. Majitel zařízeni se zavazuje, že bude vývěsní místa na zastávkovém zařízeni určená dopravci
k uMst'ování zastávkových (linkových) jízdních řádů a dopravně provozních informaci pro cestující
udržovat v kompletním a provozuschopném technickém stavu. Majitel zařízení bude zajišt'ovat
pravidelnou kontrolu a údržbu těchto zařízeni v provozním režimu, shodném se zajišt'ovánim obdobných
činnosti na zastávkových zařízeních využívaných linkami licenčně provozovanými Dopravním podnikem
hl. m. Prahy, akciovou společností, to znamená lx za kalendářní měsíc. Závady zjištěné dopravcem mimo
tento režim budou neprodleně nahlášeny majiteli zařízeni. Majitel zařízeni odstraní nahlášené závady
nejpozději do 2 pracovních dnů včetně od jejich nahlášení dopravcem.

3. Majitel zařízeni vybaví dopravce 1 ks univerzálního originálního nářadí na otevírání vývěsních skříní pro
zastávkové jízdní řády.

4. Majitel zařízeni poskytne dopravci originálni PVC obaly (kapsy) pro vkládáni zastávkových jizdnIch řádů
a provozních informaci ve standardní úpravě používané v systému Pražské integrované dopravy (PID)
v množství odpovjdajicjmu počtu vývěsních skříní uvedených v platné příloze této smlouvy.
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5. Majitel zařízení se zavazuje, že v rámci plnění této smlouvy bude zabezpečovat tvorbu a vyvěs

zastávkových informačních prvků vztahujících se k linkám dopravce v souladu se zněním ČSN 73 6425-1
v podobě odpovidajjci interním normám majitele zařIzení, které jsou v souladu se Standardy kvality
Pražské integrované dopravy (Manuál informační grafiky Pražské integrované dopravy).

6. Dopravce se zavazuje využívat pouze určená zastávková zařízeni dle znění poslední platné přílohy této
smlouvy a pouze za účelem provozováni linkové osobní dopravy na základě platné licence.

7. Dopravce se zavazuje využívat určená vývěsní místa na zastávkovém zařízeni (uvedeném vždy
v poslední platné příloze k této smlouvě) výhradně k umist'ováni zastávkových (linkových) jízdních řádů
a dopravně provozních informaci pro cestující. Vyvěšováni jakýchkoliv komerčních materiálů, inzerce
nebo reklamy je nepřípustné.

8. Dopravce je povinen zastávkové (linkové) jízdní řády a dopravně provozní informace vyvěšovat na určená
zastávková zařízeni pouze takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. To znamená bud' jako
papírové výtisky vložené do PVC obalů nebo uchycené pomocí magnetek k zadní stěně (dnu) vývěsní
skříně, případně jako zalaminované tiskoviny připnuté do měkké podložky, kterou si dopravce s vědomím
majitele zařízeni vloží na vlastni náklady na dno určené vývěsní skříně.

9. Dopravce je povinen při manipulaci s určeným zastávkovým zařízením nebo jeho přislušenstvim zacházet
šetrně. Závady způsobené vlastním zaviněním je povinen majiteli zařízeni neprodleně ohlásit.

10. Dopravce se zavazuje majiteli zařízeni předávat v dostatečném předstihu písemně veškeré požadavky na
změny počtu a velikostního provedeni vývěsních skřini pro zastávkové jízdní řády, případně celých
zastávkových zařízeni využívaných výhradně pro jeho potřeby (rámové konstrukce označníků zastávek
nebo přídavné rámy prQ vývěsní skříně). Dostatečným předstihem se pro tyto účely rozumí:
a) pro změny počtu nebo velikostního provedeni vývěsních skříni u trvalých dopravních opatřeni

15 pracovních dnů před plánovaným terminem realizace, u plánovaných dočasných trvalých opatřeni
pak v minimální lhůtě 10 pracovních dnů před terminem realizace

b) pro změny, které vyžaduji zřízeni nebo výstavbu nových, resp. rušení a odstraňováni stávajících
rámových konstrukcí označníků zastávek využívaných výhradně pro potřeby dopravce v takovém
předstihu, aby je bylo možno stavebně a technicky majitelem zařízeni uskutečnit. Písemným
podkladem je v tomto případě doručená kopie platného správni rozhodnuti (stanoveni užiti dopravního
značení v souladu se zněním zákona č. 361/2000 Sb.).

Potřebu na okamžité zřízení nebo navýšeni vývěsních míst v případě havarijních situaci bude dopravce
řešit s majitelem zařízení individuálně v závislosti na charakteru potřeby a náročnosti technických úprav
stávajícího nebo instalaci nového zastávkového zařizeni či jeho přislušenstvÍ. Předáváni podkladů bude
zabezpečováno přednostně elektronickou cestou.

11. Dopravce se zavazuje majiteli zařízeni předávat v dostatečném předstihu písemné podklady pro tvorbu
a zapracováni (umístěni) informačních prvků týkajících se linek dopravce do informačních tabel na
označnícich zastávek. Dostatečným předstihem se pro tyto účely rozumí minimálně 10 pracovních dnů
před plánovaným termínem změny informačního systému na jednotlivých dotčených označnících
zastávek, při oblastních nebo celoplošných změnách minimálně 15 pracovních dnů před plánovaným
terminem realizace.
Potřebu na okamžitou změnu informačního systému na dotčených označnících zastávek v případě
havarijních situaci bude dopravce řešit s majitelem zařízeni individuálně v závislosti na charakteru změny
a náročnosti úprav stávajících nebo instalaci nových zastávkových informačních prvků. Předáváni
podkladů bude zabezpečováno přednostně elektronickou cestou.

III.
Cenová ujednání

1. Dopravce se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy zaplatit majiteli zařízeni za využíváni zastávkových
zařízení (uvedených vždy v poslední platné příloze k této smlouvě), v souladu se zákonem č. 526/90 Sb,,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, smluvní cenu specifikovanou v příloze a to vždy za
kalendářní měsíc l čtvrtletí.

2. Majitel zařízeni je oprávněn zvýšit příspěvek na údržbu zastávkových zařízeni z důvodu zvýšení
ekonomických vstupů, zejména z důvodu zvýšení cen prací, používaných výrobků a materiálů na
zařízeních, pohonných hmot a náhradních dílů, Změna ceny je možná pouze písemně formou
očíslovaného dodatku ke smlouvě odswhlaseného oběma smluvními stranami a podepsaného oběma
smluvními stranami.

3. Majitel zařízeni vystaví fakturu-daňový doklad nejpozději 8. pracovni den po dnu uskutečnění zdanitelného
plnění. Dnem uskutečněni daňového plněni je posiedni den příslušného kalendářního měsíce l čtvrtletí.

4. Dopravce fakturovanou částku uhradí příkazem k úhradě na účet majitele zařízení do 15 dnů ode dne
doručeni faktury-daňového dokladu.
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lV.
Smluvní pokuty

l 1. V případě prodlení dopravce s úhradou faktury, je dopravce povinen uhradit majiteli zařÍzení smluvní

pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlenL
2. V případě, že dopravce poruší svou povinnost vyp|ývajÍcÍ z článku ||. bodů 6, 7, 8 a 9 této smlouvy, je

majitel zařízeni oprávněn uplatnit právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- kč za každý jednotlivý případ.

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je dopravce oprávněn vymáhat
vůči majiteli zařizenl zvlášť' v plné výši.

4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uloženi smluvní pokuty dopravci. Oznámeni
o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určeni události, která v souladu
s uzavřenou smlouvou zakládá právo majitele zařízení určovat sm|uvní pokutu.

V.
Kontaktní osoby a spojení

1. Ve věcech smluvních jsou garanty smluvních stran:

Za dopravce:

jednatel
telefon:

,... . ....e-mail:
poštovní adresa (pro operativní styk): MARTIN UHER, spol. s r.o.

" Řevnická, 605, 252 10 Mníšek pod Brdy

Za majitele zařízení:
'l vedoucí jedn'otky Ďopravní cesta Tramvaje ,, . ,

' telefon:
" " ""'e-mail: ,

poštovni adresa (pro operativní styk): ' Dopravní podnik hl. m. Prahy, as.
' SokoĹovská 217/42, 190 22 Pra'haÍj"" ,,,,, .. ,..,

2. Ve věcech technických jsou garanty smluvních stran:

Za dopravce:

" " ieiefon:
e-mail:. . '

...poštovni adresa (pro operativní styk): """ MÁRTIN UHER, spol. s r.o.
ŘevnicŔá,605, 252 10 Mnišek pod Brdy . .. ,

Za majitele zařízeni:

vedoucí odE)oru Zastávky
telefon: '

"' e-mai.l:
vedoucí oddělení Informační systém zastávek
telefon:
e-mail:,
vedoucí oddělení Správa zařízeni zastávek ,

" telefon: .
e-mail:

poštovní a"dresa"(pro op,erativn1 .styk): Dopravní podnik hl. m. Prahy
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

VI.
Zvláštní ujednání

1. Tato smlouva nezakládá odpovědnost majitele zařízení za vyvěšováni, obsah a platnost zastávkových
jIzdních řádů a dopravně provozních informací ve vývěsních skříních určených dopravci. Tyto povinnosti
vyplývající z příslušných ustanoveni § 17 a 18 zákona č. 111/1994 Sb, o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů náleží výhradně dopravci.
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2. Majitel zařízeni si vyhrazuje právo výměny vývěsní skříně pro zastávkové jízdní řády a provozní informace

dopravce za jiné velikostní provedeni nebo změnu jejího umístěni na rámové konstrukci označníku,
případně přídavném rámu, při zachování počtu vývěsních míst určených dopravci touto smlouvou, aniž by
bylo třeba dodatkem měnit tuto smlouvu. Případná změna velikosti nebo umístěni vývěsní skříně bude
neprodleně ohlášena dopravci.

3. Tato smlouva nezakládá odpovědnost majitele zařízeni za správnost nebo úplnost informačních prvků
týkajicich se linek dopravce na informačních tablech na označnících zastávek v případě, že nebudou
dopravcem dodány včasné a jednoznačné písemné podklady v minimálních lhůtách uvedených
v článku II. bodu 11. této smlouvy. Majitel zařízeni si v takovém případě vyhrazuje právo změny dotčených
informační prvků do tabel nezapracovávat.

VIl.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2010.

2. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze písemně formou očíslovaného dodatku odsouhlaseného
oběma smluvními stranami a podepsaného oběma smluvními stranami.

3. Smlouvu lze vypovědět kdykoliv písemně a to i bez udání důvodu. výpovědní lhůta činí jeden měsíc
a počne běžet prvního dne měsíce nás|edljjícího po doručeni výpovědi druhé smluvní straně.

4. Dopravce i majitel zařízeni jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, že povinnosti vyp|ývajíci z této
smlouvy, které měly být provedeny druhou smluvní stranou, nebyly v dodatečně přiměřené lhůtě
provedeny.

5. Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, řidl se všechna další práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajici
obchodním zákoníkem v platném znění a předpisy souvisejíckni.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platnosti originálu, jedno vyhotoveni obdrží
dopravce, tři vyhotovení obdrží majitel zařízeni.

7. Nedílnou součásti této smlouvy je

- Příloha číslo 1 - stav od 1.1.2010
8. Po podpisu smlouvy se každá další změna v seznamu zastávek bude provádět pouze písemným

dodatkem formou oboustranně odsouhlasené a podepsané přílohy s číselným označením ve
vzestupné číselné řadě navazující na čísla příloh, které jsou součásti této smlouvy.

g. Každá nová příloha bude mít vždy v záhlaví uvedeno datum od kterého vstupuje v platnost a číslo
smlouvy, ke které je vystavena.

10. Všechny přílohy budou vyhotoveny ve čtyřech vyhotoveních s platnosti originálu a budou opatřeny
podpisem garantů dle ČI. V., bod č. 1. a č. 2. této smlouvy. jedno vyhotovení přílohy obdrží dopravce, tři
vyhotovení obdrží majitel zařIzenI.

V Praze dne:
30 -12- 2009

Ing. Radp Zamrazii
techyňcký ředitel

Dopravní podnik hl. n Prahy, akciová společnost

V Praze dne:
MARTRí' uĺ·ižr, sr'ců. s

Ŕtvnic'kii 6(13. Mm i:
AUTO!3USCWÁ DOPRAVA '

ICQ: 2(37 39 135

MARTIN UHER
jednatel

MARTIN UHER, spol. S r,o,

Dôpí'ajť tí!. m.
(29}

19() g. ě!"'7i42
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Příloha č. 1 (stav od 1.1.2010)

ke smlouvě č. DP .001037 00 09, účinné od 1.1.2010,
o využívání zastávkových zařízeni

Majitel zařízení: Dopravní podnik hl. m, Prahy, a.s. (dále jen "OPP")
Dopravce: Martin Uher, spol. s r.o.

ROZPIS CENY ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC A OBDOBÍ

.. . Počet Jednotková Jednotková
Vybaveni zastávky Kalendami . . . . . · - . ·období zastavkovych Počet mesicU cena l měsíc cena l obdob[zařízeni (CZK) (CZK)

Zastávkové zařízeni $ vývěsním místem pro zastávkové JR a provozní informace čtvrtletí 36 3 14 040 42 120
Zastávkové zařízeni bez vývěsnihQ místa pro zastávkové JŔ a pmvozni informace čtvrtletí 1 3 350 1 050
základ DPH 20% 43170
DPH 20% 8634

SMLUVN CENA CELKEM 51 804

PŘEHLED UZivANÝcH zAŔÍzENi
Počet označníků Identifikace označníku (CHAPS) Spoluprovoz Užívání označníku vývěsní místo Jednotková Jednotková
v maje'ku OPP s OPP pro JŘ . .

. cena l mesic cena l období
Praha středočeský Cislo Cislo Název zastávky v PlO mimo a provozni (CZK) (CZK)kraj uzlu označnÍku ANO INE PlO informace

1 14 2 Baně ANO 1 1 390 1 170
1 102 1 Dostihová ANO 1 1 390 1170
1 102 2 Dostihová ANO 1 1 390 1170
1 232 1 Kamenolom Zbraslav NE 1 1 390 1 170
1 232 2 Kamenolom Zbraslav NE 1 1 390 1 170
1 315 1 Lahovice ANO 1 1 390 1 170
1 315 2 Lahovice ANO 1 1 390 1 170
1 317 1 Lahovičky ANO 1 1 390 1 170
1 317 2 LahoviCký ANO 1 1 390 1 170
1 337 3 Lihovar ANO 1 1 390 1 170
1 337 4 Lihovar ANO 1 1 390 1170
1 355 1 Malá Chuchle ANO 1 1 390 1170
1 355 2 Malá Chuchle ANO 1 1 390 1 170
1 392 1 Most Závodu miru NE 1 1 390 1 170
1 392 2 Most Závodu miru NE 1 1 390 1 170
1 421 1 Na Plácku NE 1 1 390 1170
1 421 2 Na Plácku NE 1 1 390 1 170
1 458 7 Smíchovské nádraží NE 1 1 390 1 170
1 458 12 Smíchovské nádraží ANO 1 1 390 1 170 .
1 458 13 Smíchovské nádraZi ANO 1 O 350 1 050
1 458 17 Smíchovské nádraží ANO l 1 1 390 1 170
1 520 1 Strnady NE 1 1 390 1 170
1 520 2 Strnady NE 1 l 390 1 170
1 578 1 Pod Zatáčkou ANO 1 i 390 1 170
1 578 2 Pod Zatáčkou ANO 1 1 390 1 170
1 802 1 U Včely ANO 1 1 390 1170
1 802 2 U Včely ANO l 1 390 1170
1 814 1 Elišky Přemyslovny ANO 1 1 390 1 170
1 902 1 Zbraslavské náměstí NE 1 1 390 1 170
1 902 3 Zbraslavské náměstí ANO 1 1 390 l 170
1 902 4 Zbraslavské náměstí ANO 1 1 390 l 170
1 917 1 Zabovře$ky ANO 1 1 390 1170
1 917 2 Zabovřesky ANO 1 1 390 1170
1 1039 1 Na Drahách ANO 1 1 390 1 170
1 1039 2 Na Drahách ANO 1 1 390 1170
1 1701 1 K Chatám NE 1 1 390 1 170
1 1701 2 K Chatám NE 1 1 390 1170

37 O SOUČTY 37 O 36 14 390 czKj 43 170 CZK

l e
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Plněni smlouvy v opp zajišťuji útvary:

Název útvaru Odpovědný pracovník, kontakt Působnosti

Správa zařízeni zastávek J te,hnická údrZba, montáže, demontáže, opravya Čištěni zařizeni,,n,Čmků,
e vyvěs, Msľeňování a údržba informačních prvků a př|$lušenstvi

. . , , '"tavc"íani infwma&ich prvků, zpracováváni podkladů prči změnyna označm:ich älnformacm system zástavek e podkladů pro dopravcem objednané změny přdušenstvi ainformačmhc systému,
vedeni evidence

V Praze dne 3 O -12- 2009 V Praze dne:
ř,LAkTňľ '"·ř:'. e'

iími"t'h jí l:|liy
ůC}P?jWA

Eu: 2fi7 i:ŠŽi

, r ijíc: CZZU 3Di3Š

MARTIN UHER
jednatel

MARTIN UHER, spol. S r.o.

KL iiz Přůäý
spolačnost (29)

":.." ;:> CL .%kdovská 2'17/42
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