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SMLOUVA

o zÁvĺzxu veŘeĺľĺÉ sluŽgy V TRoLEJBUsovÉ oopnnvĚ
uzavřená podle ustanovení $ 39 zákona ě,.266lĺ994 Sb., o drahách,

ve znění pozdějších předpisů

Smluvnístranv:

í. Pardubický kraj
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem Pardubického kraje
ll 70892822
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
tíslo účtu: 7 8-90261 50227 to1oo
jako objednatel na straně jedné

a

2. Dopľavní podnik města Pardubic a.s.
se sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice
zastoupená Jaroslavem Kňavou, předsedou představenstva
lČ: 63217066
D!Č: CZ63217066
plátce DPH
Bankovní spojení: Účet č. 19-2372930267l010o zŕizený u KB pobočka Pardubice
jako dopravce na straně druhé

Ctánek t.

Účel smtouvy

Účelem smlouvy je zajištění dopravní obsluŽnosti na území Pardubického kraje, uzavření
závazku veřejné sluŽby a bliŽší úprava práv a povinností vyplývající z tohoto závazkového
vztahu. Tímto závazkem se rozumí závazky provoznĺ, přepravní a tarifní v trolejbusové
dopravě k zajištění dopravní obsluŽnosti dopravcem na základě platných lĺcencĺ
a schválených jízdních řádů. Závazek je uskutečněn za úhradu prokazatelné ztráty
a přiměřeného zisku podle zákona č,.26611994 sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
v limitech upravených touto smlouvou.

clánek !l.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek dopravce provozovat trolejbusovou dopravu na linkách
a spojích uvedených příloze č. 1 této smlouvy podle podmínek uvedených v licencích, podle
schválených jízdních řádů a podle podmĺnek této smlouvy.
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clánek tll.
Závazky dopravce

Dopravce je povinen

1' Zajistit dopravní obsluŽnost na linkách a spojích uvedených v příloze č,.1 této
smlouvy.

2' Yždy do 15' pracovního dne po skončení měsíce předkládat objednateli
v dohodnutém rozsahu následující údaje:
A. Neuskutečněné spoje na lince s uvedením důvodu
B. Počet skutečně ujetých km v této struktuře:
C' číslo linky - denní počet spojŮ - délka spoje v km - počet dní v provozu za

příslušný měsíc - km na příslušném spoji celkem - cena smluvené úhrady na km

- cena v Kć za linku celkem - součet ujetých km a nároků na úhradu celkem
o. Úoaje o trŽbách na příslušném spoji po dnech v přĺpadě vyżádání objednatelem
E. Specifikaci zpožděných spojů ve smyslu článku Vl. odst' 1.

3. UmoŽnit pověřenému orgánu kraje provést kontrolu veškených dat potřebných pro
posouzení správnosti vykazovaných dat dopravce o nákladech, trŽbách a dopravním
výkonu.

4. Vykonávat přepravnĺ kontrolu nad dodrŽováním tarifní kázné cestujícĺmi na kaŽdé
lince nejméně 1x za 3 měsĺce, výsledky kontrol předloŽit objednateli společně
s vyúčtováním za příslušné čtvrtletĺ.

5. odbavovánĺ cestujících zajistit odbavovacim zařizenim schváleným pro systém MHD
a s moŽnostĺ archivace záznamu o vybraných tżbách. Prvotní doklady o vybraných
trŽbách uchovává dopravce po dobu 5 let počínající koncem účetního období,
kterého se týkajĺ.

6. Při výkonu činnosti dle této smlouvy dodrŽovat předpisy, nařízeni a normy vztahující
se k provozování předmětu smlouvy.

č!ánek !V'
Závazky objednatele

objednatel se zavazuje po celou dobu platnosti této smlouvy:
1' Zajistit údrŽbu a sjízdnost komunikací dotčených provozem veřejné dopravy podle

této smlouvy.
2. Uhradit dopravci na základě předběŽného odborného odhadu prokazatelné ztráty

prokazatelnou ztrátu vzniklou plněním tohoto závazku do maximálnĺ výše 30 Kč/km.
Výše uvedená částka jiŽ obsahuje přiměřený zisk. PředběŽný odborný odhad
prokazatel n é ztráty tvo ří příloh u ć,. 2 této sm louvy'

3. Poskytnout dopravci zálohu na vzniklou prokazatelnou ztrátu do 15 pracovních dnů
příslušného měsíce na účet dopravce uvedený v záhlaví této smlouvy. Záloha bude
poskytnuta na příslušný kalendářní měsĺc ve výši 412 587 Kč, coŽ odpovídá jedné
polovině částky, uvedené v článku Vll odstavci 3 této smlouvy.

Clánek V.
Úhrada prokazatelné ztráty

Maximální výše objednatelem hrazené prokazatelné ztráty se vypočte jako počet řádně
ujetých kilometrů v přĺslušném období na linkách a spojích, které jsou předmětem této
smlouvy vynásobený 30 Kč/km.
Dopravce doručí objednateli konečné vyúčtování prokazatelné ztráty za období od 'ĺ'1.2009
do 28.2'2009 nejpozději do 3'1' 3. 2009. V případě, Že zaplacené zálohy budou převyšovat
skutečnou výši prokazatelné ztráty navýšené o přiměřený zisk, vrátí dopravce do 15'4.2009
přeplatek na účet objednatele.

2



I

Clánek Vl.
Sankční opatření

'ĺ. objednatel si vyhrazuje právo nehradit prokazatelnou ztrátu u spojů zpoŽděných na
výjezdu zvýchozi zastávky o více než15 minut nebo zpoŽděných na přĺjezdu do cílové
zastávky o více neŽ 30 minut, jestliŽe dopravce při vyúčtování neprokáže, že nebylo jĺm
zaviněno. Dopravce tyto spoje vykáže v měsĺčním vyúčtování na zvláštní příloze spolu se
zdůvodněn ím vzniklého zpoŽdění.

2' Dopravce prohlašuje, Že jsou mu známy všechny povinnosti související s provozováním
trolejbusové dopravy obsaŽené předevšĺm v zákonu č' 45511991 Sb., o Živnostenském
podnikání, ve znění pozdějšĺch předpisů, zákonu č. 266/1994 sb., o drahách, ve zněnĺ
pozdějších předpisů a dále v prováděcích vyhláškách k těmto zákonům. V přĺpadě
nedodźeni provozních a přepravnĺch podmínek bude vůči dopravci postupováno dle
příslušných sankčních ustanovení zákona č. 266ĺ1994 sb., o drahách, ve znění
pozdějších předpisů.

clánek V!t.
ostatní ujednání

1' Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1 ' 1. 2009 do 28' 2' 2009

2' Rozsah dopravní obsluŽnosti zajišt'ovaný trolejbusovou dopravou určený podle seznamu
spojů je pro období od í. í. 2009 do 28. 2. 2009 sjednán v objemu 27 506 km.

3' Maximálnĺ úhrada prokazatelné ztráty včetně přiměřeného zisku je sjednána ve výši
30 Kč/km a za období od 1. í. 2009 do 28. 2. 2009 činí 825 174 Kć,.

Glánek Vl!l.
Odstoupení od smlouvy

objednatelje oprávněn od smlouvy odstoupit v případech kdy:
- Dopravce ztratil schopnost zajistit dopravní obsluŽnost v rozsahu a kvalitě

podle této smlouvy z důvodu ztráty příslušných oprávnění k provozování
činnosti.

- Dopravce opakovaně, přes písemné upozornění neplní závazky plynoucĺ
ztéto smlouvy.

- Dopravce je v úpadku a byl na něho prohlášen konkuz nebo vyrovnánĺ.

Dopravce je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech:
- opakovaného nedodźení závazkťt na straně objednatele
- Neschopnosti objednatele dostát závazkŮm úhrady prokazatelné ztráty v době

prodlenídelší než 1 měsíc.

Glánek tX.
Ustanovení o vztahu smlouvy k llcenci a schválenému jízdnímu řádu

a ustanovení závěrečná

1' Smlouva je vyhotovena Ve třech stejnopisech s platností originálu z nichž dvě vyhotovení
obdrží objednatel a jedno vyhotovení dopravce.

2' Změny a doplňky smlouvy se provádějĺ formou písemných, vzestupně číslovaných
dodatků, které se po podpisu poslední smluvnĺ stranou stanou nedílnou součástí této
smlouvy.

3. Smlouva nabývá účinnostĺ dnem 1.1.2009'
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4. Vypořádánívšech smluvních závazkťl ze smlouvy vyplývajĺcích bude provedeno do
15. 4.2009.

5. Ustanovení této smlouvy platí jen pokud v licenci nebo ve schváleném jĺzdním řádu
nerozhodl dopravní úřad jinak. V takovém přĺpadě je nutné novou skutečnost upravit
dodatkem k této smlouvě.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.'1 ,,Linky a spoje dotované Pardubickým
krajem v období od 1.1.2009 do 31 '12.2009, provozovaných dopravcem a podléhajících
reŽimu této smlouvy" a příloha č' 2 ,,PředběŽný odborný odhad prokazatelné ztráty''.

7 ' Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídĺ příslušnými ustanovenĺmi obecně
závazných právních předpisu České republiky.

8. Tato smlouva včetně všech dodatků a přĺloh je povaŽována za obchodní tajemství dle
$ 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů abez
souhlasu obou smluvních stran nelze tuto smlouvu anijejí dodatky či přĺlohy poskytnout
třetí straně. Toto ustanovení se nevztahuje na zákonem stanovené kontrolníorgány.

V Pardubicích dne 3 CI =01" AB0g V Pardubicích dne

3 0 '01- 2009

Za Dopravní podnik města Pardubic a. s. ZaPardubický kraj

Tato smlouva byta schvátena RPk dne 1lł" 1. 2009, usnesenĺm é,ply/9te dne li|. 1. 2oog.

4



PnfloĄa' e.4

ladnĺ dopravnĺ obsluŽnost pro rok 2009 _ trolejbusy (tinka č. 3)

-nłlěsic Obec rozsah km dni )tmesic
Leden Lázně Bohdaneč prac. den 64 6,184 21 I 31'1,3

14 410,7

so, ne, sv 54 6,184 10 3 339,4
Rybitví prac. den 64 1,465 21 1 969,0

so, ne, sv 54 1,465 10 791,1
Unor Lázné Bohdaneč prac. den 64 6,184 20 7 915,5

13 095,1

so, ne, sv 54 6,184 I 2 671,5
Rybitví prac. den 64 1,465 20 1 875,2

so, ne, sv 54 1,465 I 632,9
Březen Lázné Bohdaneč prac. den 64 6,184 22 8 707,1

14 487,2

so, ne, sv 54 6,184 I 3 005,4
Rybitví prac. den 64 1,465 22 2 062,7

so, ne, sv 54 1,465 I 712,0
Duben Lázně Bohdaneč prac. den 64 6,184 21 I 311 ,3

13 997,7

so, ne, sv 54 6,184 I 3 005,4
Rybitví prac. den 64 1,465 21 1 969,0

so, ne, sv 54 1,465 I 712,0
Květen Lázně Bohdaneč prac. den 64 6,'ĺ84 í9 7 519,7

14 257,7

so, ne, sv 54 6,184 12 4 007,2
Rybitví prac. den 64 1,465 19 1 781,4

so, ne, sv 54 'ĺ'465 12 949,3
Gerven Lázně Bohdaneč prac. den 64 6,184 22 8 707,1

14 074,2

so, ne, sv 54 6,184 8 2 671,5
Rybitví prac. den 64 'ĺ'465 22 2 062,7

so, ne, sv 54 1,465 I 632,9
Cervenec Lázně BohdaneÖ prac. den 53 6,184 22 7 210,5

12 636,1

so, ne, sv 54 6,184 I 3 005,4
Rybitví prac. den 53 1,465 22 '1708,2

so, ne, sv 54 1,465 I 712,0
Srpen Lázně Bohdaneč prac. den 53 6,184 21 6 882,8

12 643,8

so, ne, sv 54 6,1 84 10 3 339,4
Rybitví prac. den 53 1,465 21 1 630,5

so, ne, sv 54 1,465 10 791,1
září Lázné Bohdaneč prac. den 64 6,184 21 8 31'ĺ '3

13 997,7

so, ng, sv 54 6,1 84 I 3 005,4
Rybĺtví prac. den 64 1,465 21 1 969,0

so, ne, sv 54 1,465 I 712,0
Ríjen Lázně Bohdaneč prac. den 64 6,184 21 I 311,3

14 410,7

so, ne, sv 54 6,í84 10 3 339,4
Rybitví prac. den 64 1,465 21 1 969,0

so, ne, sv 54 1,465 'ĺ0 791,1
Listopad Lázně Bohdaneě prac. den 64 6,184 20 7 915,5

13 921,2

so, ng, sv 54 6,184 10 3 339,4
Rybitvĺ prac. den 64 1,465 20 1875,2

so, ne, sv 54 1,465 10 791,1
Prosinec Lázně Bohdaneč prac. den 64 6,184 21 I 311,3

14 410,7

so, ne, sv 54 6,184 10 3 339,4
Rybitví prac. den 64 1,465 21 1 969,0

so, ne, sv 54 1,465 10 791,1
Celkem km 2009 166 342,8



Dopravní podnik města Pardubic a's'

Teplého 2141

53220 Pardubice
DlČ C263217066

období: 1.1.' 31.12-2009
Základnidopravní obsIužnost pro rok 2009

T busv (linka č. 3f

V Pardubicích 21 .1o -2oo8
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Příloha k vyhlášce č,.24'll2o05

Yýkaz nákladri a v'ýnosů z přepravnĺ činnosti ve veřejné dĺáźni osobnídopravě



V pocet p edběŽného odborného odhadu
prokazatel né ztráty dopravní obslužnosti
Pardubického kraje pro rok 2009


