
Strana 1 (celkem 3) 

SMLOUVA O ÚHRADĚ TARIFU KATEGORIE  

SENIOR NAD 65 LET  

NA LINCE VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVY 411 120 
 

I. 

Smluvní strany 

 
1. město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČO: 00253979, č. účtu 

528331/0100, jednající starostou města Ing. Janem Vrbou (dále jen „město Cheb“). 

 

2. město Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, IČO: 00253936, 

DIČ CZ00253936, č. účtu 1520331/0100, jednající starostou města Janem Kuchařem (dále 

jen „město Františkovy Lázně“) 

 

3. Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 578/4, 360 01 Karlovy Vary, Drahovice, 

IČO: 25332473, č. účtu 218760862/0600, jednající ředitelem společnosti Ing. Zdeňkem 

Suchanem (dále jen „dopravce“). 

II. 

Předmět smlouvy 
1. Smluvní strany uzavírají ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, tuto smlouvu, 

jejímž předmětem je úhrada jízdného kategorie cestujících Senior nad 65 let na vybrané 

lince veřejné linkové dopravy provozovaných dopravcem. 

2. Dopravce se zavazuje na dále stanovených úsecích vybrané linky evidovat cestující 

kategorie Senior nad 65 let. 

3. Dopravce zajistil pro správné odbavování cestujících jízdními doklady a pro zpracování 

výstupů z elektronických odbavovacích zařízení úpravu SW (software) od operátora 

systému. 

4. Města Cheb a Franiškovy Lázně se za to zavazují uhradit dopravci úhradu kompenzace 

podle níže uvedených podmínek. 
 

III. 

Úhrada kompenzace 
1. Výše kompenzace se stanovuje pro období platnosti smlouvy propočtem na 480.000 Kč. 

Propočet předpokládané výše kompenzace jízdného na vybraných linkách je v příloze č. 2 

této smlouvy. 

2. Finanční prostředky na úhradu kompenzace poskytnou města Cheb a Františkovy Lázně 

dopravci na základě zálohové faktury dopravce jednorázově do 31.01.2023 ve výši 

odpovídající propočtu pro období leden až prosinec 2023, tedy v celkové výši uvedené 

v odstavci 1 tohoto článku. 

3. Dopravce bude předkládat průběžně čtvrtletní vyúčtování za období k 31.03.2023, 

k 30.06.2023, k 30.09.2023 a k 31.12.2023 vždy do konce následujícího měsíce po konci 

čtvrtletí. Vzor čtvrtletního vyúčtování (propočtu kompenzace) je v příloze č. 2 této smlouvy. 

4. Finanční vyrovnání mezi zálohou a skutečnou výší kompenzace bude provedeno                      

za uplynulý kalendářní rok na základě předložení ročního vyúčtování dopravcem do 

31.01.2024. Vzniklý nedoplatek nebo přeplatek bude uhrazen nebo vrácen do 29.02.2024.  
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IV. 

Závazky dopravce 
1. Dopravce se zavazuje evidovat a správně odbavovat cestující kategorie Senior nad 65 let 

dále popsaným způsobem na těchto svých linkách: 

411120 (Cheb – Františkovy Lázně) oboustranně v úseku Cheb, aut. nádr. – Františkovy 

Lázně, Dolní Lomany, sídliště.“ 

2. Jízdní řád v odst. 1. tohoto článku s označenými úseky tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

3. Dopravce bude zajišťovat sledování přepravených osob podle této smlouvy a provádět 

vyúčtování rozdílu tržeb jízdného mezi standardním tarifem dopravce a poskytnutou slevou 

MD ČR.  

4. Takto zjištěný rozdíl tržeb jízdného bude fakturován objednatelům v poměru - 25 % město 

Cheb a 75 % město Františkovy Lázně.  

 

V. 

Závazky měst 

Města Cheb a Františkovy Lázně se zavazují účinně informovat občany města Chebu 

a Františkových Lázní o této službě. 

 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 včetně.   

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 

a účinnosti nabývá nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Město Cheb se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy 

v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

3. Tato smlouva byla uzavřena ze svobodné vůle všech účastníků, nikoli v tísni či za 

jednostranně nevýhodných podmínek.  

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti exemplářích, z nichž město Cheb obdrží dva výtisky, 

město Františkovy Lázně obdrží 2 výtisky a dopravce jeden. 

5. Tato smlouva byla schválena Radou města Chebu usn. č. 13/1/2023 ze dne 05.01.2023. 

6. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Františkovy Lázně  

usn. č. ZM 2/11/22 ze dne 21.12.2022. 

 

 

 

V Chebu dne                 Ve Františkových Lázních dne 

 

 

 

 

 

_________________________________   ________________________________ 

Ing. Jan Vrba      Jan Kuchař 

starosta města Chebu      starosta města Františkovy Lázně 
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V Karlových Varech dne 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Ing. Zdeněk Suchan        

ředitel společnosti 

(dopravce) 

 

   

 

Přílohy: 

1) Platný tarif na lince 411120  

2) Vzor vyúčtování (propočtu kompenzace) 

3) Platný jízdní řád autobusové linky 


