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SMLOUVA o PODNAJMU

uzavfené v intencich zék. 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik

Cislo smlouvy néjemce: 22/037/1020

1. Néjemce:
Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
Sidlo: Hlinky 64/151, Pisérky, 603 00 Brno, doruéovaci éislo: 656 46
Zapséna v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Brné, oddil B, vloika 2463
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:
Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:
ICO: 25508881
010: CZ2508881

spoleénost je plétcem DPH
(déle jen ,,Néjemce“)

. Pod néjemce
Gepard Express, SE
Sidlo: Jezuitska’ 6/1, Brno-mésto, 602 00 Brno
Zapséna v obchodnim rejstr‘iku H 649 vedené u Krajského soudu v Brné
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:
Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Kontaktni osoba ve vécech technickych:
ICC: 08071888
DIC: CZ08071888

spoleénost je plétcem DPH
(déle jen ,,Podnéjemce“)

uzaviraji smlouvu o podnéjmu nésledujiciho znéni:

I.
PFedmét smlouvy

PFedmétem této smlouvy o podnéjmu (déle jen ,,sm|ouvy“) je uiivéni smluveného odjezdového
néstupiété autobusového nédraii na Beneéové ulici v Brné (déle jen ,,pFedmét podnéjmu“ nebo
,,pozemky“ nebo “stanoviété na autobusovém na'stupiéti AN Beneéova v Brné“) k odbavovéni
cestujicich. Predmétem podnéjmu, ktery ma’ prévo podnéjemce uiivat, je stanoviété (3.7, pokud
nebude sluibukonajicim dispeéerem néjemce stanoveno jiné.
Grafické znézornéni éésti pfedmétu podnéjmu, ktery mé prévo podnéjemce uiivat, je oznaéeno
jako pfiloha 6. 1.

Smlouva 0. 22/037/1020 Strénka 1 z 6



2) Néjemce prohlaéuje, 2e je na za’kladé Néjemni smlouvy (é. smlouvy néjemce: 15/502/1081),
uzavfené dne 2. 11. 2015 mezi Statutérnim méstem Brnem jako vlastnikem pozemkfl pod
Autobusovym néstupiétém na ulIci Beneéové v Brné a Dopravnim podnikem mésta Brna, a.s.,
oprévnén dét pozemky do podnéjmu tfeti osobé, a to pfedevéim za L'Iéelem umisténi zafizem’
pro odbavovéni cestujicich, sténkfl rychlého obéerstveni, automatCI, apod.

II.
Zpfisob uiivéni pfedmétu podnéjmu

Néjemce timto pfenechévé podnéjemci do uZivéni pfedmét podnéjmu vymezeny v c':|. I. odst. 1
te’to smlouvy za Uplatu bliZe specifikovanou v él. VI. odst. 1 této smlouvy.
Podnéjemce je oprévnén uiivat stanoviété na autobusovém néstupiéti Beneéova v Brné pouze
za Uéelem umisténi zafizeni (vozidel) pro odbaveni cestujicich a to vidy dIe platného
Provozniho Fédu.
Podnéjemce se zavazuje, 2e v prostoréch autobusového néstupiété se nebude, svyjimkou
jednoho zpoidéného vozidla podnéjemce, souéasné vyskytovat (tzn. odbavovat, stét apod.)
vice neZ dvé vozidla podnéjemce. Za kaidy jednotIivy zjiétény a zdokumentovany (postaéi
fotografie) pfipad pfekroéeni maximéIniho poétu zapIati podnéjemce néjemci smluvni pokutu
ve VS/éi 1.000,- K6. 0 zpoidéni vozidla podnéjemce vdostateéném pfedstihu telefonicky
néjemce uvédomi. '
Pfi pfekroéeni nebo poruéeni Uéelu uiivaciho oprévnéni nebo pfi nedodrieni platného
Provozniho Fédu mé néjemce prévo tuto smlouvu pisemné vypovédét bez vypovédnl' doby.
Podnéjemce se zavazuje uhradit pfipadné sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatnény
vfléi néjemci z dCIvodu, 2e podnéjemce pfekroéil nebo poruéil L’Jéel uiivaciho oprévnéni nebo
nedodriel platny Provozni féd.
Podnéjemce souhlasi, 2e podnéjem sjednany touto smlouvou k pfedmétu podnéjmu je
nevyhradni. Smluvni strany vyluéuji pouiiti ustanoveni § 2212 zékona 6:. 89/2012 8b.,
obéanského zékoniku, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl.
Podnéjemce se zavazuje platit néjemci za uZivéni pfedmétu podnéjmu ééstku dle él. VI této
smlouvy.
Podnéjemce nesmi pfenechat bez pisemného souhlasu néjemce pfedmét podnéjmu k uiivéni
tFeti osobé.

III.
Doba podnéjmu

1) Doba podnéjmu pfedmétu podnéjmu se sjednévé na dobu neuréitou a to ode dne 1.5.2022.

1)

2)

3)

IV.
Préva a povinnosti néjemce

Néjemce je povinen:
a) zajistit osvétleni néstupm’ho prostoru a jeho oéistu;
b) zasilat podnéjemci na email: vypisy z platnych cenikfl DPMB, as. a to nejpozdéji ke dni jejich

L'Iéinnosti;
c) Informovat podnéjemce o zméné Provoznl'ho fédu nejméné 15 dnfl pfede dnem nabyti

L'Iéinnosti zménéného nebo nového Provozniho fédu.
Néjemce mé prévo kontrolovat, zda podnéjemce nepfekraéuje nebo neporuéuje Uéel uiivaciho
oprévnéni nebo zda podnéjemce dodriuje platny Provozni Féd.
Néjemce mé prévo kontrolovat a zdokumentovat, zda se v prostoréch pfedmétu podnéjmu
souéasné nevyskytuje (tzn. odbavuje, stoji apod.) vIc nei dvé vozidla podnéjemce.
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1)

2)

3)

1)

2)

4)

1)

V.
Povinnosti podnéjemce

Podnéjemce je povinen

a) zmény jizdnich Fédfl projednat s néjemcem nejméné 15 dnl‘] pfed jejich Uéinnosti;
b) oznaéit véechny vozidla svym nézvem;
c) uZivat pfedmét podnéjmu pouze k Uéelu umisténi zafizeni (vozidel) pro odbaveni cestujicich

a to vidy dle platného Provozniho Fédu ve smyslu él. ||. odst. 3 této smlouvy.

VI.
Cena podnéjmu

Cena za uiivéni pfedmétu podnéjmu je stanovena na ééstku 100,- Kb za jedno odbaveni, pfi
éemi odbavenim se rozumi jedno odbaveni vozidla (osobniho auta) za podminek dle platného
Provozniho Fédu.
Cena za uiivéni pfedmétu podnéjmu je sjednéna na zékIadé platného Ceniku sluieb
poskytovanych DPMB, as. V této cené je zahrnuta DPH ve vyéi dle pfedpisfl Uéinnych v dobé
uskuteénéni zdanitelného plnéni. vypis Ceniku sluieb poskytovanych DPMB, a.s., je pfilohou
c3. 2 této smlouvy.
Néjemce mé prévo cenu za uiivéni pfedmétu podnéjmu dle c':|. VI odst. 1 této smlouvy libovolné
zvyéit 6i sniiit tzn. pfizpflsobit platnému Ceniku sluieb poskytovanYch DPMB, a.s.
Podnéjemce souhlasi s prévem néjemce v él. VI. odst. 3 této smlouvy

VII.
Platebni podminky

Podnéjemce bude provédét Uhradu ceny dle él. Vtéto smlouvy mésiéné na zékladé faktury
(dar'lového dokladu) vystavené nejpozdéji do 4. pracovniho dne nésledujiciho mésice. Dnem
zdanitelného plnéni je posledni kalendéfni den fakturovaného mésice.
Faktura bude obsahovat:

a) oznaéeni faktury a jeji éislo;
b) éislo smlouvy;
c) dafiové néleiitosti podle zékona 63. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty;
d) oznaéeni bankovniho spojeni néjemce;
e) fakturovanou ééstku;
f) Udaj o splatnosti faktury.

Pokud faktura nebude obsahovat nékterou z poiadovanych néleiitosti a/nebo bude obsahovat
nesprévné cenové Udaje, mflie byt objednatelem vrécena néjemci do data splatnosti. V
takovém pfipadé nové IhCIta splatnosti zaéne béiet doruéenim opravené faktury zpét
podnéjemci.
Lhflta splatnosti faktur se sjednévé na 14 dni od data vystaveni faktury.

VIII.
Smluvni sankce

V pfipadé, 2e podnéjemce bude v prodleni se zaplacenim ceny podnéjmu, je néjemce oprévnén
poiadovat Uhradu Urokfl z prodleni ve vyéi 0,02 % za kaidy den prodleni z nezaplacené ééstky
faktury.
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2)

3)

4)

3.

Smluvni sankce musi bYt druhé smluvni strané pisemné vétovéna a vétovéni ji musi byt
doruéeno. Ve vétovéni musi byt uvedena vyée, dL‘Jvod a splatnost smluvni sankce. Smluvm’
sankce mflie byt také zapoétena.
V pfipadé, 2e nesplnénim zévazku vyply'Ivajiciho z této smlouvy vznikne smluvni strané ékoda,
je tato strana oprévnéna poiadovat néhradu skody ve vysi pfevysujici sjednanou smluvni
pokutu.
Néhrada ékody musi bS/t druhé smluvni strané vyL'Jétovéna za obdobnych podminekjako smluvni
sankce.

IX.
Ukonéeni smluvniho vztahu

Tento smluvni vztah mflie byt ukonéen dohodou, pisemnou vypovédi nebo pisemnym
odstoupenim jedné nebo druhé smluvni strany v pfipadé, 2e dojde k podstatnému poruseni
smlouvy. Za podstatné poruéenl’ této smlouvy smluvni strany povaiuji zejména poruseni
smluvnich ujednéni stanovenych v él. V 3 VII. této smlouvy.
Dohoda o ukonéeni smluvniho vztahu musi bf/t datova’na a podepséna osobami oprévnénymi
k podpisu smluvnich ujednéni.
Néjemce je oprévnén smlouvu pisemné vypovédét bez udéni dflvodu. vypovédni doba éinl' 2
mésice a poéiné béiet prvnim dnem kalendéfniho mésice po doruéeni vypovédi druhé smluvni
strané. '
V pisemném odstoupenl' od smlouvy musi odstupujici smluvni strana uvést, v éem spatfuje
dl‘llvod odstoupeni od smlouvy, popfipadé pfipojit k tomuto 0konu doklady prokazujici tvrzené
dflvody.
Ukonéenim smluvniho vztahu neni dotéeno prévo na zaplaceni smluvni pokuty a na néhradu
skody.
Pfipadné skoda vzniklé podnéjemci vsouvislosti s ukonéenim smlouvy ze strany néjemce
nebude na néjemci vyméhéna.

X.
Ostatni smluvni ujednéni

V pfipadé, ie na jedné nebo na druhé smluvni strané nastanou zmény (napfiklad zména sidla,
zména jednajicich osob atd.), je povinna smluvni strana, u n12 doslo k témto zméném, uvedené
zmény druhé smluvni strané pisemné oznémit. Pokud tak neuéini, odpovidé druhé smluvni
strané za vzniklou skodu.
Gepard Express, SE podpisem této smlouvy bere na védomi, fie DPMB, a.s. je povinnYm
subjektem v souladu se zékonem é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim (déle
jen ,,zékon“) a v souladu a za podml’nek stanovenych v zékoné je povinen tuto smlouvu, pfip.
informace v ni obsaiené nebo z ni vypIS/vajici zvefejnit. Informace, kteréje povinen DPMB, a.s.
zvefejnit, se nepovaiuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zékona 6. 89/2012
8b., obéanského zékoniku ani za dflvérny Udaj nebo sdéleni ve smyslu ustanoveni § 1730 odst.
2 obéanského zékoniku. Podpisem této smlouvy déle Gepard Express, SE na védomi, 2e
smlouva bude zvefejnéna na Portélu vefejné sprévy v Registru smluv podle zékona é. 340/2015
8b., 0 zvléstnich podminkéch Uéinnosti néktery/ch smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru
smluv (zékon o registru smluv).

Podnéjemce i néjemce jsou povinni zachovévat mléenlivost o véech skuteénostech, o nichi se
dozvédéli pfi VS/konu sjednané éinnosti a které v zéjmu sprévce osobnich Udajfl nelze sdélovat
jinYm osobém.
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4.

10.

Podnéjemce i néjemcejsou povinni zdriet sejednéni, které by mohlo vést ke stfetu oprévnénych
zéiI podnéjemce éi néjemce se zéjmy osobnimi, zejména nebudou zneuiivat informaci
nabytych v souvislosti s vykonem sjednané éinnosti ve prospéch vlastni éi nékoho jiného.
Podnéjemce i néjemce se déle zavazuji naklédat s osobnimi Udaji subjektfl l'Jdajl‘], zejména
zaméstnancfl, obchodnich partnerfi a zékaznikfl, jakoi s osobnimi L'idaji jinych tfetich osob,
s nimii pfijdou do styku, plné v souladu sObecnym nafizenim o ochrané osobnich L'Idajfi
(nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) vplatném znéni. Podnéjemce i
néjemce jsou zejména povinni zachovévat mléenlivost o téchto Udajich, déle pak zajistit
vhodnym zpflsobem bezpeénostni, technické a organizaéni opatfeni dle élénku 32 Obecného
nafizeni. Podnéjemce i néjemce jsou déle povinni okamiité si vzéjemné sdélit jakékoliv
podezfeni z nedostateéného zajiéténi osobnich L’Jdajfl nebo podezfeni z neoprévnéného vyuiiti
osobnich Lidajfl neoprévnénou osobou.
Podnéjemce i néjemce jsou povinni na poiédéni spolupracovat s dozorovym Ufadem pfi plnéni
jeho Ukolfl.
Jakékoliv poruéeni povinnosti ochrany osobnich Udajlii bude povaiovéno za poruéeni smlouvy.
Podnéjemce plné odpovidé néjemci za ékodu, kterou by mohl zpflsobit zavinénym poruéenim
této povinnosti. Néjemce plné odpovidé podnéjemci za ékodu, kterou by mohl zpflsobit
zavinénym poruéenim této povinnosti.
Povinnost ochrany osobnich Lidajfi a mléenlivosti trvé i po skonéeni smluvniho vztahu.
Nebude-li v pfipadé zasléni pisemnosti druhé strané doruc'ienym dopisem na adresu uvedenou
v zéhlavi této smlouvy na této adrese zésilka L'ispééné doruéena 6i pfevzata oprévnénou osobou
smluvni strany nebo nebude—Ii tato zésilka vyzvednuta a driitel poétovni licence doruéenou
zésilku vréti zpét, bude povaiovéno za uspééné doruéeni se véemi prévnimi nésledky tfeti den
prokazatelného odesiléni zésilky druhou stranou.
Obé smluvni strany svym podpisem stvrzuji sprévnost L'Jdajfl uvedenych v zéhlavi této smlouvy,
pfedevéim pak nézev obchodni firmy, sidlo, bydliété, telefon, ICO a DIC.
Podnéjemce se zavazuje uvédét (":isio smlouvy uvedené v zéhlavi pfi veékeré korespondenci
s néjemcem.

XI.
Zévéreéné ustanoveni

Zména smlouvy je moiné pouze pisemné, formou oboustranné odsouhlasenych, vzestupné
éislovanych a podepsanych dodatki‘].
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichi kaidé mé platnost originélu a kaidé
strana obdrii po jednom vyhotoveni.
Smlouva nabude Uéinnosti dnem-1.5.2022 za podminky, 2e bude podepséna a zveiejnéna
v registru smluv smluvnimi stranami do 1.5.2022. Pokud bude podepséna po datu 1.5.2022
nabude L'iéinnosti dnem jejiho uvefejnéni dle zékona é. 340/2015 Sb.
Smlouva, na mi se nevztahuje povinnost uvefejnéni prosti‘ednictvim registru smluv dle 2.6.
340/2015 8b., nabyvé L'Jéinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
Smluvni strany prohlaéuji, ie tato smlouva byla sepséna podle jejich skuteéné a svobodné vflle.
Smlouvu pfeéetly, s jejim obsahem souhlasi, ujednéni obsaiené v této smlouvé povaiuji za
ujednéni odpovidajici dobrym mravflm a zésadém poctivého obchodniho styku, na dflkaz éehoi
pfipojuji vlastnoruéni podpisy.
Podnéjem sjednany touto smlouvou je podnéjem nevyhradni. Néjemce si vyhrazuje prévo
uzaviit k pfedmétu podnéjmu podnéjemni smlouvu s neomezenym poétem podnéjemcfl.

Nedilnou souéésti smlouvy jsou:
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Pfiloha (3. 1 - Grafické znézornéni éésti pfedmétu podnéjmu
Pfiloha 6. 2 - VYfiatek z Ceniku sluieb, poskytovanych DPMB, a.s.
Pfiloha 6. 3 - Provozni féd platny k datu podpisu této smlouvy

- 7 '04- 2022
' V Brné dne: ................/

m6.22/037/1020 Strénka 6 z 6




