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                                                                                                                                           SMLOUVA č.: 22/SML0717/SoD/DS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smluvní strany: 
 

Odběratel  Dodavatel 

 Název: Ústecký Kraj Název: CZECH Consult spol. s r. o.    

 Sídlo: Velká Hradební 3118/48 Sídlo: Zderazská 1625/65  

 400 02 Ústí nad Labem,  153 00 Praha 16, Radotín 

 Česká republika Česká  republika 

tel.:

 

 DIČ/IČ: CZ70892156 / 70892156 DIČ/IČ: CZ63073463 / 63073463 

 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 

číslo účtu: 882733379/0800 

Bankovní spojení:  

číslo účtu:         

 Plátce DPH Plátce DPH 

 Zástupce: Ing. Jindřich Franěk, 
                 vedoucí odboru DS 

Zástupce: Ing.arch. Borek Strádal  

                 jednatel společnosti 

 

Datum vyhotovení smlouvy: 23. 2. 2022 

Termín dodání: do 5. 5. 2022 

Způsob platby: převodem 

Místo plnění: Ústecký kraj  

Lhůta splatnosti: 30 dní  

Číslo VZ: KUUK/031435/2022/INV/VZ-DS/0007 

 

 

I. Předmět smlouvy a jeho cena 
 

Předmět Množství 
Měrná 

jednotka 
Jednotková cena Cena celkem 

 
Průzkum skladby jízdních dokladů ve vlacích RegioJet a.s. na lince R23 
v rozsahu  „Cenové nabídky na průzkum skladby jízdních dokladů ve 
vlacích RegioJet na lince R23“ (příloha č.1)                                                                                                                                                                             
                                                                                                    
    

  198 800,- Kč 
 

     

 
        Cena celkem bez DPH   198 800,- Kč 
        DPH 21 %      41 748,- Kč 
        Cena celkem s DPH   240 548,- Kč 
 
 

 Odběratel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu na základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále 

i jako „faktura“). Pokud je dodavatel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet zveřejněný v registru plátců vedeném správcem 

daně dodavatele. 

 Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu stanovené pří-

slušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 

občanského zákoníku a bude odběrateli doručena v listinné podobě. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, odběratel není 

povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího 

veškeré náležitosti. Specifikace rozsahu a předmětu plnění na faktuře se musí shodovat se specifikací předmětu této smlouvy.  

 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. 

 Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv postupem 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. Uveřejnění v registru smluv pro-

vede odběratel. Informace o uveřejnění smlouvy bude zaslána dodavateli do datové schránky nebo na e-mail:  
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 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.   

 Odběratel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Ing. Jindřichem Fraňkem, vedoucím odboru dopravy a silničního hos-

podářství, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 006.2/54R//2018 ze dne 10. 12. 2018. 

 

 

II.  
Ostatní ujednání 

 Smlouva je vyhotovena v elektronické verzi a podepsána zaručenými elektronickými podpisy. 

 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají podle své svobodné, vážné a určité vůle a v absenci hrozby či lsti vyvolané druhou 

Smluvní stranou, na důkaz čehož níže připojují své podpisy. 

 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – „Cenová nabídka na průzkum skladby jízdních dokladů ve vlacích RegioJet na lince R23“ 

 
 
 
 
 
 
V Praze dne                                                                                                                                V Ústí nad Labem dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….                                                                                 …………………………………………………. 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodavatel                                                                                                                               Odběratel 
CZECH Consult spol. s r.o.                                                                                                    Ústecký kraj 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 
Příloha:  „Cenová nabídka na průzkum skladby jízdních dokladů ve vlacích RegioJet na lince R23“ 
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Ústecký kraj 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Oddělení dopravní obslužnosti 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 

V Praze 15.2.2022 
 

Cenová nabídka na průzkum skladby jízdních dokladů ve vlacích Regiojet na lince R23 
 
Na základě Vaší poptávky ze dne 11.2.2022 Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování 
průzkumu skladby jízdních dokladů ve vlacích Regiojet na lince R23. 
 

Specifikace dopravního průzkumu 
 
Průzkum skladby jízdních dokladů ve vlacích Regiojet na lince R23 bude realizován v úseku Ústí 
nad Labem, hl.n. – Mělník na všech vypravovaných vlacích linky R23 nepřetržitě v rozsahu 11 
po sobě jdoucích kalendářních dnů (začátek: pátek). Účelem průzkumu, je zjištění skladby 
jízdních dokladů cestujících s určením využití sledované trasy každého cestujícího v rozsahu 
linky R23. 
Dopravní průzkum bude probíhat v součinnosti s vlakovou četou (stevardem), která provádí 
kontrolu jízdních dokladů a pracovník provádějící dopravní průzkum zaznamenává skladbu 
jízdních dokladů a využité úseky linky R23 do předem připraveného formuláře. Zároveň 
provádí validaci počtu cestujících zápisem počtů nastupujících a vystupujících cestujících. 
 

Náplň prací 
 
1) Příprava průzkumu, tisk formulářů a kompletní materiální zabezpečení, příprava 
podrobného časového itineráře – předání zadavateli (schválení a případné doladění) 
2) Výběr pracovníků provádějících průzkumové práce a jejich následné odborné školení, 
vybavení pracovníků (všechny náležitosti + další materiály pro zajištění jejich kompletní 
informovanosti) 
3) Provedení dopravních průzkumů v zadavatelem schváleném termínu v rozsahu 11 po 
sobě jdoucích kalendářních dnů (začátek: pátek), organizační zajištění 
4) Digitalizace dat z dopravních průzkumů. 
5) Zpracování výsledků v požadované formě, prezentace a předání zadavateli 
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Kvalifikační předpoklady 
 

• Klademe vysoký důraz na kvalitní školení a přípravu pracovníků provádějících průzkum 
skladby jízdních dokladů. Všichni pracovníci budou podrobeni odbornému školení  

• Pracovníci provádějící průzkum skladby jízdních dokladů budou vybíráni z řad 
vysokoškoláků s upřednostněním dopravního odborného zaměření, se znalostí tarifu, 
zkušených pracovníků vhodných pro tento typ průzkumu, abychom mohli garantovat 
co nejvyšší kvalitu a objektivnost získaných dat 

• Budou využity zkušenosti z minulých průzkumů obdobného charakteru a také 
osvědčení spolupracovníci, kteří již průzkumy skladby jízdních dokladů prováděli 

• Po celou dobu průzkumu bude zajištěn on-line odborný dohled pracovníka se 
schopností okamžitého řešení problému (zpoždění spoje, problém s návazností, 
mimořádnosti na síti) a zároveň bude fungovat systém zálohy, která bude schopna 
pružně reagovat na případné odchylky od připraveného a pevně stanoveného itineráře 
oběhů souprav 

• Všechny prováděné práce budou probíhat pouze s vědomím zadavatele a budou 
předem odsouhlaseny a schváleny 

Výsledky průzkumu 
 
Výsledkem průzkumu budou tabelární a grafické sestavy poskytující podrobné informace o 
využití jízdních dokladů v jednotlivých mezizastávkových úsecích, matice přepravních vztahů 
v rámci linky R23. Ze získaných dat vznikne kompletní databáze, ze které bude možné 
jednoduše vytvářet výstupní sestavy dle požadavků zadavatele (bude sloužit zadavateli pro 
další operativní potřeby). Součástí předání výsledků bude průvodní zpráva. 
Výsledky budou předány zadavateli v tištěné i elektronické podobě (PDF, databáze XLSX) 
 

Termín realizace 
Na základě požadavku zadavatele, ideálně od 25.3.2022 s ohledem na termíny jarních 
prázdnin okresů, přes které je linka R23 vedena a následného termínu velikonočních svátků. 
 

Termín odevzdání 
Nejpozději do 1 měsíce od ukončení realizace průzkumu 
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Cenová nabídka 
 

CENA CELKEM (bez DPH) DPH 21 % CENA S DPH

198 800 Kč 41 748 Kč 240 548 Kč
 

 
Cena zahrnuje kompletní realizaci specifikovaného díla a je stanovena jako konečná a 
nepřekročitelná. 
 
Zahrnuje: přípravu, personální zajištění (pokrytí minimálně pracovních 44 směn včetně nočních 
a víkendových příplatků), realizaci průzkumu, organizační zajištění, kódování, tvorbu databáze, 
zpracování a prezentaci výsledků, tvorbu průběžné zprávy  
 

Vybrané reference společnosti v oblasti průzkumů skladby jízdních 
dokladů 
 

• Realizace průzkumů skladby jízdních dokladů dálkových spojů pro České dráhy, a.s. 
(několikrát, naposledy v roce 2021) 

• Průzkumy směrových přepravních vztahů v MHD včetně zjišťování skladby jízdních 
dokladů v letech 2005 – 2021 ve městech Plzeň, Most a Litvínov, Chomutov a Jirkov, 
Tábor, Děčín, Ústí nad Labem, Zlín a Otrokovice, Teplice, Mariánské Lázně, Třebíč, 
Krnov, Olomouc, Pardubice, Havlíčkův Brod, Kroměříž (ve vybraných městech 
opakovaně) 

• Ústecký kraj, 2014, Tvorba vzorníku jízdních dokladů DÚK 

• Ústecký kraj, 2017, Marketingový průzkum „Integrovaná doprava v Ústeckém kraji 
2017“ 

• Ústecký kraj, 2018, Studie skladby cestujících v systému DÚK se zaměřením na skupiny 
cestujících zařazených do slev dle vládního nařízení se stanovením ekonomického 
dopadu do tržeb z jízdného 

 
 
Za společnost CZECH Consult, spol. s r.o. 
Ing. Tomáš Matras, Ph.D. 
technický ředitel 
 


