


 

 

 

 2 
 

 

 

ve ejnými službami v p eprav  cestujících ve ejnou linkovou dopravou v oblasti 
P ím stská doprava Teplice“, oznámení o níž bylo uve ejn no ve V stníku 
ve ejných zakázek dne 6. 2. 2014 pod ev. . 377214, v jehož rámci byla jako 
nejvhodn jší nabídka vybrána nabídka podaná Dopravcem (dále jen „Zadávací 
ízení“). 

 
LÁNEK 1 

Ú EL A  P EDM T SMLOUVY 
 

1. Ú elem této smlouvy je ádné a plynulé zajišt ní dopravní obslužnosti ásti 
území Ústeckého kraje ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o ve ejných službách, a to v 
rozsahu touto smlouvou stanoveném.  

2. P edm tem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních 
stran p i poskytování ve ejných služeb ve ve ejné linkové doprav  s cílem zajistit 
dopravní obslužnost Ústeckého kraje v oblasti P ím stská doprava Teplice 
Dopravcem pro Objednatele, zejména pak vymezení podmínek, za kterých bude 
Dopravce na základ  této smlouvy oprávn n a povinen poskytovat ve ejné služby 
ve ve ejné linkové doprav . 

 

LÁNEK 2 
ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

 

1. Na základ  této smlouvy se Dopravce zavazuje provozovat ve ejnou linkovou 
dopravu k zajišt ní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti P ím stská 
doprava Teplice v rozsahu stanoveném touto smlouvou a Objednatel se zavazuje 
poskytovat Dopravci za ve ejné služby v souladu s platnými a ú innými právními 
p edpisy kompenzaci ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.  

2. Dopravce bude ve ejnou linkovou dopravu dle této smlouvy provozovat nejvýše 
v rozsahu 1 812 094 km v každém jednom kalendá ním roce trvání smlouvy 
(dále jen „Maximální ro ní rozsah dopravního výkonu”). 

3. Ve ejná linková doprava dle této smlouvy bude provozována v období od 
1.1.2015 do prosince 2024 (dále jen „Doba pln ní“). Poslední den Doby pln ní v 
prosinci 2024 bude Objednatelem up esn n p edem nejpozd ji dne 30.9.2023.  

 

LÁNEK 3 
PROVOZ VE EJNÉ LINKOVÉ DOPRAVY 

 
1. Bezodkladn  po uzav ení této smlouvy se Dopravce zavazuje (i) podat u 

p íslušného dopravního ú adu žádost o licence na linky uvedené v p íloze . 1 
této smlouvy, pokud t mito licencemi již nedisponuje nebo o n  již nepožádal, a 
(ii) p edložit p íslušnému dopravnímu ú adu ke schválení jízdní ády, které budou 
v souladu s vymezením p íslušných spoj  v p íloze . 1 této smlouvy. Dopravce 
je povinen o vydání licencí a schválení jízdních ád  usilovat ádn  a bez 
p sobení jakýchkoliv pr tah  v ízení tak, aby mu mohly být licence pravomocn  
vydány a jízdní ády pravomocn  schváleny v nejbližším možném termínu a aby 
na základ  vydaných licencí a schválených jízdních ád  mohl být zahájen 
provoz dle této smlouvy k prvnímu dni Doby pln ní. Zejména, nikoliv však 



 

 

 

 3 
 

 

 

výlu n , je Dopravce povinen p edložit p íslušnému dopravnímu ú adu žádosti o 
vydání licence i o schválení jízdního ádu zpracované v souladu s právními 
p edpisy, úplné a v etn  všech právními p edpisy vyžadovaných p íloh a 
navrhnout ve svých žádostech termín zahájení provozu a platnosti jízdního ádu 
k prvnímu dni Doby pln ní.    

     
2. Dopravce je povinen zahájit provoz na každé jednotlivé lince a spoji, které jsou 

uvedeny v p íloze . 1 této smlouvy, k prvnímu dni Doby pln ní. Pokud není 
p íslušný spoj dle jízdního ádu provozován k prvnímu dni Doby pln ní (zejména 
z d vodu, že se jedná o den pracovního klidu), je Dopravce povinen zahájit 
provoz na každém takovém jednotlivém spoji první den následující po prvním dni 
Doby pln ní, kdy má být p íslušný spoj dle jízdního ádu provozován. V p ípad , 
že nebude možné zahájit na n které lince i spoji provoz k prvnímu dni Doby 
pln ní z d vodu, že den vykonatelnosti rozhodnutí o vydání licence i schválení 
jízdního ádu nastane pozd ji než k prvnímu dni Doby pln ní, pak se Dopravce 
zavazuje zahájit na této lince i spoji provoz k nejpozd jšímu z následujících dn : 

a) ke dni zahájení provozu uvedenému v p íslušné licenci, i  

b) k termínu za átku platnosti schváleného jízdního ádu. 

3. Pro vylou ení pochybností se stanoví, že Dopravce je povinen zahájit provoz na 
jednotlivých linkách i spojích samostatn , bez ohledu na termíny zahájení 
provozu na linkách i spojích ostatních.  

4. Dopravce je povinen udržovat provoz na jednotlivých linkách a spojích dle 
p ílohy . 1 této smlouvy v souladu s p íslušnými licencemi a jízdními ády po 
celou dobu od zahájení provozu jednotlivých linek a spoj  do konce Doby pln ní 
( l. 9 odst. 1 a l. 12 této smlouvy tím není dot en). 

5. Dopravce se v souladu s § 8 odst. 2 zákona o ve ejných službách zavazuje ke 
dni nabytí ú innosti této smlouvy v celém rozsahu (viz l. 16 odst. 2 této smlouvy) 
a dále po celou dobu jejího trvání:  
a) mít veškeré pot ebné licence k provozování linkové osobní dopravy ud lené 

p íslušným dopravním ú adem, 
b) mít jízdní ády schválené p íslušným dopravním ú adem, které budou v 

souladu s vymezením p íslušných spoj  obsaženým v p íloze . 1 této 
smlouvy, 

c) mít zajišt na vozidla, personál a technické zázemí nezbytné pro provozování 
ve ejných služeb v p eprav  cestujících podle schváleného jízdního ádu, 
v etn  zázemí nezbytného pro výkon veškerých dalších služeb souvisejících 
s pln ním této smlouvy (zejména služeb dle l. 6 a p ílohy . 3 a 4 této 
smlouvy), 

d) být zp sobilý zajistit poskytování souhrnu inností uložených zákonem . 
111/1994 Sb., o silni ní doprav , v platném zn ní (dále jen „zákon o silni ní 
doprav “), a 

e) spl ovat standardy kvality a bezpe nosti dopravy, v etn  standard  pro 
p epravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace stanovené (i) 
obecn  závaznými právními p edpisy a (ii) touto smlouvou, zejména jejím l. 6 
a p ílohou . 2 (dále jen „Standardy kvality a bezpe nosti“). 

6. Dopravce je povinen splnit všechny povinnosti dle l. 3 odst. 5 této smlouvy a 
prokázat jejich spln ní Objednateli nejpozd ji do 1.12.2014. Ješt  p ed uplynutím 
výše uvedeného termínu dle tohoto odstavce je Dopravce povinen informovat 
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Objednatele o skute nostech souvisejících s pln ním povinnosti Dopravce dle l. 
3 odst. 5 této smlouvy (nap . o procesu schvalování jízdních ád , o po tu 
Dopravcem již vlastn ných vozidel apod.), každý kalendá ní m síc, a dále do 3 
dn  ode dne, kdy bude k poskytnutí takové informace Objednatelem vyzván. 

7. Dopravce poskytl Objednateli sou asn  s podpisem této smlouvy bankovní 
záruku za ádné pln ní povinností Dopravce ve výši 1 900 000,- K  (slovy: 
jedenmiliondev tsettisíc korun eských). Dopravce je povinen nep etržit  
udržovat v platnosti do 31.3.2025 bankovní záruku za ádné pln ní povinností 
Dopravce, na základ  níž bude Objednatel oprávn n erpat pen žní prost edky 
až do výše v bankovní záruce uvedené (tedy do výše 1 900 000],- K ) v p ípad , 
že mu vznikne v i Dopravci odpovídající pen žní pohledávka z této smlouvy, 
zejména, nikoliv však výlu n , v d sledku porušení povinností Dopravce dle této 
smlouvy (tato bankovní záruka za ádné pln ní povinností Dopravce dále jen 
„bankovní záruka“). Pokud má platnost bankovní záruky skon it p ed datem 
31.3.2025, je Dopravce povinen nejpozd ji 3 m síce p ed skon ením platnosti 
takové bankovní záruky p edložit Objednateli novou bankovní záruku s dobou 
trvání alespo  jednoho roku. Jestliže bude Objednateli p edložena nová bankovní 
záruka dle p edchozí v ty, bude Objednatel povinen vrátit Dopravci originál 
p vodní bankovní záruky do 3 m síc  od ukon ení její platnosti. 

8. Pokud má platnost bankovní záruky skon it d íve než 31.3.2025 a nejpozd ji 3 
m síce p ed skon ením platnosti takové bankovní záruky nebude Objednateli 
p edložena nová bankovní záruka, bude Objednatel oprávn n bez omezujících 
podmínek vy erpat celou zbývající ást bankovní záruky. Objednatel je oprávn n 
držet ástku na erpanou z bankovní záruky za ádné pln ní povinností Dopravce 
dle p edchozí v ty jako jistotu a zapo ítávat proti ní veškeré nároky Objednatele 
vznikající proti Dopravci postupem dle l. 10 odst. 60 této smlouvy. Objednatel 
vrátí Dopravci pen žní prost edky vy erpané z bankovní záruky dle tohoto 
odstavce (i) po p edložení nové bankovní záruky nebo (ii) dne 31.3.2025, jestliže 
nebude Objednateli p edložena nová bankovní záruka, p i emž p islíbené 
vrácené pen žní prost edky budou v obou p ípadech poníženy o ástky, které 
Objednatel zapo etl v souladu s p edchozí v tou v období od okamžiku 
vy erpání bankovní záruky do okamžiku dle bodu (i) i (ii). 

 
LÁNEK 4 

DOPRAVNÍ VÝKON A JEHO CENA 
 

1. S ohledem na jednotlivé linky a spoje vymezené v p íloze . 1 této smlouvy iní 
základní rozsah ve ejných služeb (dopravního výkonu) v každém celém 
jednotlivém kalendá ním roce trvání smlouvy 1 510 079 km (dále jen „Základní 
rozsah ve ejných služeb“) (Q).  

 

 km     

Q ást..….. Základní rozsah ve ejných služeb v kalendá ním roce, ve kterém 
tato smlouva netrvala po celou jeho dobu 

d………. po et dní, ve kterých tato smlouva v p íslušném kalendá ním roce 
trvala 

d
Q

365
Q ást
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2. Pro ú ely výpo tu kompenzace dle l. 5 této smlouvy se do dopravního výkonu, 
který Dopravce skute n  provede, zahrnuje výlu n  dopravní výkon, který byl 
Dopravce v p íslušném asovém rozp tí povinen plnit na základ  této smlouvy, 
zmenšený o dopravní výkon, který Dopravce neprovedl (i) z d vod  ležících na 
stran  Objednatele a dále (ii) z d vod , že v jejich provedení zabránily Dopravci 
mimo ádné nep edvídatelné a nep ekonatelné p ekážky dle l. 14 této smlouvy 
(dále jen „Objednaný dopravní výkon“). 

3. P i kalkulaci své kompenzace (resp. m sí ní zálohové platby a dopo tu m sí ní 
zálohové platby) je Dopravce povinen za všech okolností uplat ovat následující 
ceny dopravního výkonu: 

a) základní cenu dopravního výkonu na 1 km, kterou se rozumí ástka 
vyjád ená v pen zích, která zahrnuje veškeré skute né ekonomicky 
od vodn né náklady Dopravce a p im ený zisk Dopravce p ipadající na 1 
km Objednaného dopravního výkonu v rozsahu odpovídajícím Základnímu 
rozsahu ve ejných služeb (dále jen „Základní cena na 1 km“). Základní cena 
na 1 km v roce 2015 iní 30,99 K . Základní cena na 1 km v roce 2016 a v 
letech následujících bude stanovena postupem podle l. 4 odst. 5 této 
smlouvy. 

b) cenu dopravního výkonu za každý 1 km realizovaný v p íslušném 
kalendá ním roce nad rámec Základního rozsahu ve ejných služeb, kterou se 
rozumí ástka vyjád ená v pen zích, která zahrnuje veškeré skute né 
ekonomicky od vodn né náklady Dopravce a p im ený zisk Dopravce 
p ipadající na 1 km Objednaného dopravního výkonu v rozsahu p evyšujícím 
Základní rozsah ve ejných služeb (dále jen „Dopl ková cena na 1 km“). 
Dopl ková cena na 1 km v roce 2015 iní 12,40 K . Dopl ková cena na 1 km 
v roce 2016 a v letech následujících bude stanovena postupem podle l. 4 
odst. 5 této smlouvy. 

c) úspora za každý 1 km nerealizovaný v p íslušném kalendá ním roce ze 
Základního rozsahu ve ejných služeb, kterým se rozumí ástka vyjád ená v 
pen zích, kterou Objednatel uspo í za každý 1 km, o který bude Objednaný 
dopravní výkon v p íslušném kalendá ním roce nižší než Základní rozsah 
ve ejných služeb (dále jen „Úspora na 1 km“). Úspora na 1 km v roce 2015 
iní 21,69 K . Úspora na 1 km v roce 2016 a v letech následujících bude 

stanovena postupem podle l. 4 odst. 5 této smlouvy. 

4. Ceny ve smyslu l. 4 odst. 3 písm. a) až c) této smlouvy zahrnují veškeré náklady 
Dopravce ve smyslu l. 4 odst. 1 písm. c) Na ízení 1370/2007. Dopravce není 
oprávn n v i Objednateli uplat ovat jakékoliv další náklady, které nezahrnul do 
p íslušné ceny ve smyslu l. 4 odst. 3 písm. a) až c) této smlouvy (nap . náklady 
na po ízení dopravních prost edk , náklady vzniklé v d sledku nep edvídaných 
okolností apod.); ustanovení l. 4 odst. 5 a 8 a l. 7 odst. 8 této smlouvy tím 
nejsou dot ena. 

5. Výše cen ve smyslu l. 4 odst. 3 písm. a) až c) této smlouvy bude po ínaje rokem 
2016 stanovena dle následujících pravidel. Pro vylou ení jakýchkoliv pochybností 
se stanoví, že výše cen ve smyslu l. 4 odst. 3 písm. a) až c) této smlouvy 
nem že být s výjimkou úprav podle písm. a) a b) tohoto odstavce po dobu trvání 
této smlouvy upravena (zejména zvýšena).  
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Základní cena na 1 km, Dopl ková cena na 1 km a Úspora na 1 km v roce 2016 
a v každém následujícím roce, ve kterém trvá tato Smlouva, se oproti Základní 
cen  na 1 km, Dopl kové cen  na 1 km a Úspo e na 1 km platné v roce 2015 
upraví (zvýší i sníží): 

a) v závislosti na meziro ním zvýšení i snížení pr m rné hrubé nominální 
mzdy (M) vyhlášené eským statistickým ú adem o ástku v K , která se 

ur í jako násobek , kde  

 ….. je podíl (i) pr m rné hrubé nominální mzdy v bezprost edn  

p edcházejícím kalendá ním roce vyhlášené eským 
statistickým ú adem ( ) a (ii) pr m rné hrubé nominální 

mzdy v roce 2014 vyhlášené eským statistickým ú adem (

); a 

b) v závislosti na meziro ním zvýšení i snížení spot ebitelské ceny 
motorové nafty, resp. LPG (N) vyhlášené eským statistickým ú adem o 

ástku v K , která se ur í jako násobek , kde  

 ….. je podíl (i) pr m rné spot ebitelské ceny motorové nafty, 

resp. LPG v bezprost edn  p edcházejícím kalendá ním roce 
vyhlášené eským statistickým ú adem ( ) a (ii) pr m rné 

spot ebitelské ceny motorové nafty, resp. LPG v roce 2014 
vyhlášené eským statistickým ú adem ( ).  

 

Úprava zm n shora uvedených cen je pro p ehlednost uvedena rovn ž v 
matematickém vyjád ení: 

  

   

kde:  

Ci …  je Základní cena na 1 km, která bude po ínaje 1. ledna 
p íslušného kalendá ního roku platit po celý p íslušný kalendá ní 
rok (Základní cena na 1 km pro p íslušný kalendá ní rok „i“) 

C2015….. je Základní cena na 1 km uvedená v l. 4 odst. 3 písm. a) smlouvy 
(platná pro kalendá ní rok 2015) 

IiM ….. je ástka v K  vyjad ující pom rnou zm nu ceny pr m rné hrubé 
nominální mzdy (M) pro rok „i“ oproti roku 2014.  

IiM  =    

kde: 

Mi-1…. je pr m rná hrubá nominální mzda v 

Ci = C2015 + ( IiM  + IiN ) 

)1
2014

(*8 1

M

M i

2014

1

M

M i

1iM

2014M

)1(*8
2014

1

N

N i

2014

1

N

N i

1iN

2014N

)1.(8
2014

1

M

M i
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bezprost edn  p edcházejícím kalendá ním roce 
zve ejn ná eským statistickým ú adem;  

M2014,, je pr m rná hrubá nominální mzda v roce 2014 
zve ejn ná eským statistickým ú adem;   

8……. je ástka ve výši 8 K , která byla Objednatelem 
ur ena jako kvalifikovaný odhad ástky 
p ipadající na p ímé mzdy ve ve ejné linkové 
doprav  dle dostupných doklad  sou asného 
provozu ve ejné linkové dopravy objednávané 
Ústeckým krajem. 

IiN ….. je ástka v K  vyjad ující pom rnou zm nu ceny pr m rné 
spot ebitelské ceny motorové nafty, resp. LPG pro rok „i“ oproti 
roku 2014.   

IiN  =   

kde: 

Ni-1…. je pr m rná spot ebitelská cena motorové nafty, 
resp. LPG v bezprost edn  p edcházejícím 
kalendá ním roce zve ejn ná eským 
statistickým ú adem;  

N2014….je pr m rná spot ebitelská cena motorové 
nafty, resp. LPG v roce 2014 zve ejn ná 

eským statistickým ú adem;   

8… je ástka ve výši 8 K , která byla Objednatelem 
ur ena jako kvalifikovaný odhad ástky 
p ipadající na spot ebu pohonných hmot ve 
ve ejné linkové doprav  dle dostupných doklad  
sou asného provozu ve ejné linkové dopravy 
objednávané Ústeckým krajem. 

Stejným zp sobem se dle výše uvedeného vzore ku po ínaje rokem 2016 
upraví též Dopl ková cena na 1 km (CDi) a Úspora na 1 km (CÚi), takže:  

 

CDi = CD2015 + ( IiM  + IiN ) 

kde: 

CDi …  je Dopl ková cena na 1 km, která bude po ínaje 1. ledna 
p íslušného kalendá ního roku platit po celý p íslušný kalendá ní 
rok (Dopl ková cena na 1 km pro p íslušný kalendá ní rok „i“) 

CD2015…..je Dopl ková cena na 1 km uvedená v l. 4 odst. 3 písm. b) 
smlouvy (platná pro kalendá ní rok 2015) 

a 

CÚi = CÚ2015 + ( IiM  + IiN ) 

kde: 

)1.(8
2014

1

N

N i
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CÚi …  je Úspora na 1 km, která bude po ínaje 1. ledna p íslušného 
kalendá ního roku platit po celý p íslušný kalendá ní rok (Úspora 
na 1 km pro p íslušný kalendá ní rok „i“) 

CÚ2015…..je Úspora na 1 km uvedená v l. 4 odst. 3 písm. c) smlouvy 
(platná pro kalendá ní rok 2015) 

 

 

 

6. Ke zm nám dle l. 4 odst. 5 této smlouvy m že dojít jen ke dni 1. ledna 
p íslušného kalendá ního roku. Prvním kalendá ním rokem, ve vztahu k n muž 
m že dojít ke zm nám cen uvedených v l. 4 odst. 3 písm. a) až c) smlouvy je 
rok 2016. Dopravce je povinen p edložit Objednateli výpo et upravených cen dle 
l. 4 odst. 5 této smlouvy v podob  dle p ílohy . 7 této smlouvy, a to do 14 dn  

ode dne, ve kterém budou eským statistickým ú adem zve ejn ny p íslušné 
statistické hodnoty bezprost edn  p edcházejícího kalendá ního roku. Na základ  
výpo tu upravených cen pro p íslušný kalendá ní rok p edloženého Dopravcem 
bude po jeho schválení Objednatelem mezi Smluvními stranami uzav en dodatek 
k této smlouv , kterým vstoupí nové ceny pro p íslušný kalendá ní rok v platnost, 
a to zp tn  k 1. lednu p íslušného kalendá ního roku. 

7. V p ípad  vozidel na jiné palivo než motorovou naftu nebo LPG budou ceny 
upravovány dle index  platných pro motorovou naftu jakožto v tšinového paliva v 
doprav .  

8. Jestliže Dopravce v kterémkoliv kalendá ním roce trvání této smlouvy zaplatí 
mýtné za užívání pozemních komunikací p i realizaci Objednaného dopravního 
výkonu v souladu s touto smlouvou v úhrnné výši (v nominální hodnot ) 
p esahující celkovou výši mýtného (v nominální hodnot ), kterou by byl Dopravce 
povinen zaplatit na linkách a spojích vymezených v p íloze . 1 p i realizaci 
Základního rozsahu ve ejných služeb v kalendá ním roce 2014 podle stavu 
zpoplatn ní p íslušných pozemních komunikací ke dni podání nabídky na pln ní 
ve ejné zakázky, bude mít v i Objednateli nad rámec kompenzace hrazené dle 
l. 5 této smlouvy nárok na zaplacení takového rozdílu. Za ú elem uplatn ní 

uvedeného nároku je Dopravce povinen zaslat Objednateli zárove  s Celkovým 
vyú továním dle l. 5 odst. 9 této smlouvy písemnou od vodn nou žádost o 
zaplacení takového rozdílu spolu s fakturou zn jící na ástku odpovídající tomuto 
rozdílu a Objednatel je povinen Dopravci tuto ástku za podmínek stanovených 
níže zaplatit ve lh t  splatnosti 21 dní ode dne doru ení ádn  vyhotovené 
faktury Objednateli. Faktura musí být vyhotovena v souladu s právními p edpisy, 
musí obsahovat íslo této smlouvy, údaj o splatnosti, podrobné vyú tování 
mýtného zaplaceného Dopravcem v p íslušném kalendá ním roce za užívání 
pozemních komunikací p i realizaci Objednaného dopravního výkonu v souladu s 
touto smlouvou a musí k ní být p ipojeny veškeré doklady (nap . ú etní a da ové 
doklady), z nichž bude prokazateln  a v rohodn  vyplývat, v jakém rozsahu, 
z jakého d vodu a v jaké dob  Dopravce b hem p íslušného kalendá ního roku 
skute n  zaplatil p íslušné mýtné za užívání zpoplatn ných pozemních 
komunikací p i realizaci Objednaného dopravního výkonu v souladu s touto 
smlouvou. Ustanovení l. 5 odst. 10 v ty páté až osmé této smlouvy platí 
obdobn . Pro odstran ní pochybností Smluvní strany výslovn  stanoví, že 
postupem dle tohoto odstavce lze Dopravci uhradit jím zaplacené mýtné pouze 
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v takovém rozsahu, v jakém jeho zaplacení prokazateln  bylo nezbytn  nutné pro 
realizaci Objednaného dopravního výkonu. 

9. Dopravce tímto pln  bere na v domí stávající cenovou regulaci provozování 
dopravy v rámci ve ejných služeb, výpo et cen a kompenzace dle této smlouvy a 
prohlašuje, že shora uvedené ceny pokrývají jeho veškeré náklady s pln ním této 
smlouvy a jeho p im ený zisk. 

 
LÁNEK 5 

FINAN NÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KOMPENZACE 
 

1. Dopravci bude hrazena kompenzace ve výši a za podmínek stanovených v tomto 
l. 5 smlouvy. Smluvní strany pro vylou ení pochybností sjednávají, že p ípadný 

nárok Dopravce na úhradu ásti jím zaplaceného mýtného za užívání 
zpoplatn ných pozemních komunikací ve výši a za podmínek stanovených v l. 4 
odst. 8 této smlouvy ani p ípadný nárok Dopravce na úhradu ásti skute ných 
ú eln  a hospodárn  vynaložených náklad  na zajišt ní zm ny elektronického 
odbavovacího systému i bezkontaktních ipových karet používaných 
Dopravcem ve výši a za podmínek stanovených v l. 7 odst. 8 této smlouvy 
nejsou tímto l. 5 smlouvy dot eny. 

2. Pro ú ely výpo tu kompenzace dle l. 5 odst. 3 písm. a), b) nebo c) této smlouvy 
se výnosy budou rovnat sou tu veškerých skute ných výnos  vyplývajících z 
poskytování ve ejných služeb Dopravcem dle této smlouvy v p íslušném 
kalendá ním roce bez DPH, zejména, nikoliv však výlu n , tržeb z jízdného i 
podíl  na tržbách z p edplatného i jednotlivého jízdného, které budou v souladu s 
l. 7 této smlouvy clearingovým centrem p id leny k výkon m Dopravce dle této 

smlouvy (dále jen „Výnosy pro výpo et kompenzace“). Pro ú ely výpo tu 
dopo t  m sí ních zálohových plateb dle l. 5 odst. 7 této smlouvy budou 
Výnosy pro výpo et kompenzace ur ovány též ve vztahu ke každému 
kalendá nímu m síci.  

3. Dopravce je povinen výši kompenzace v p íslušném roce vypo íst postupem 
podle písm. a), b) nebo c) níže, a to v závislosti na rozsahu Objednaného (resp. 
odobjednaného) dopravního výkonu v p íslušném kalendá ním roce a Základním 
rozsahu ve ejných služeb: 

a) pokud se v p íslušném kalendá ním roce Objednaný dopravní výkon bude 
rovnat Základnímu rozsahu ve ejných služeb, vypo ítá se kompenzace 
následovn : 

kompenzace = (Objednaný dopravní výkon * Základní cena na 1 km v 
p íslušném roce) – Výnosy pro výpo et kompenzace - (Neuplatnitelný 
dopravní výkon * Základní cena na 1 km v p íslušném roce) 

b) pokud Objednaný dopravní výkon bude v p íslušném kalendá ním roce trvání 
smlouvy p evyšovat Základní rozsah ve ejných služeb, vypo ítá se 
kompenzace následovn : 

kompenzace = (Základní rozsah ve ejných služeb * Základní cena na 1 km v 
p íslušném roce) + [(Objednaný dopravní výkon – Základní rozsah ve ejných 
služeb) * Dopl ková cena na 1 km v p íslušném roce] – Výnosy pro výpo et 
kompenzace - (Neuplatnitelný dopravní výkon * Základní cena na 1 km v 
p íslušném roce) 
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c) pokud Objednaný dopravní výkon bude v p íslušném kalendá ním roce trvání 
smlouvy nižší než Základní rozsah ve ejných služeb, vypo ítá se kompenzace 
následovn : 

kompenzace = (Základní rozsah ve ejných služeb * Základní cena na 1 km v 
p íslušném roce) - [(Základní rozsah ve ejných služeb – Objednaný dopravní 
výkon) * Úspora na 1 km v p íslušném roce] – Výnosy pro výpo et 
kompenzace - (Neuplatnitelný dopravní výkon * Základní cena na 1 km v 
p íslušném roce) 

Neuplatnitelným dopravním výkonem se pro ú ely výpo tu kompenzace 
podle tohoto lánku rozumí takový dopravní výkon, který Dopravce (i) provedl 
v rozporu s platnou licencí a/nebo schváleným jízdním ádem, (ii) neprovedl v 
d sledku porušení svých povinností dle této smlouvy (nap . vynechal spoj 
nebo ást spoje), (iii) provedl tak, že byl spoj na výjezdu z výchozí zastávky 
zpožd n o více než 15 minut nebo na p íjezdu do jakékoliv další zastávky 
spoje zpožd n o více než 20 minut; prokáže-li Dopravce, že zpožd ní spoje 
(jeho ásti) bylo zp sobeno mimo ádnými nep edvídatelnými a 
nep ekonatelnými p ekážkami ve smyslu l. 14 této smlouvy, nebude takový 
výkon zahrnut do Neuplatnitelného dopravního výkonu, ale tato skute nost 
bude zohledn na ve výši Objednaného dopravního výkonu, nebo (iv) provedl 
tak, že spoj vyjel z výchozí i jakékoliv další zastávky oproti jízdnímu ádu s 
asovým náskokem. 

4. Kompenzaci vypo ítanou výše uvedeným postupem dle l. 5 odst. 3 smlouvy je 
Dopravce povinen snížit o veškeré ástky, ve vztahu k nimž Objednateli vzniklo 
právo na uhrazení smluvní sankce nebo náhrady škody v souladu s touto 
smlouvou. 

5. Objednatel bude Dopravci v každém p íslušném kalendá ním m síci Doby pln ní 
poskytovat m sí ní zálohovou platbu (Zji) vypo ítanou jako podíl (a) sou inu (i) 
Základního rozsahu ve ejných služeb, (ii) Základní ceny na 1 km platné v 
p íslušném kalendá ním roce a (iii) ísla 0,5 a (b) ísla 12. Takto vypo tená 
m sí ní zálohová platba se matematicky zaokrouhlí na celé tisíce. 

Vzorec pro výpo et m sí ní zálohové platby za p íslušný kalendá ní m síc je 
tedy následující:  

 

kde:  

Q….je Základní rozsah ve ejných služeb 

Ci….je Základní cena na 1 km platná v p íslušném kalendá ním roce „i“. 

6. M sí ní zálohovou platbu ve vztahu k p íslušnému kalendá nímu m síci 
vypo ítanou dle p edchozího odstavce je Objednatel povinen Dopravci uhradit 
nejpozd ji do 20. dne p íslušného kalendá ního m síce. Objednatel však není 
povinen vyplatit Dopravci m sí ní zálohovou platbu, pokud Dopravce v rozporu 
se svými povinnostmi p eruší, omezí i ke stanovenému termínu nezahájí provoz 
na libovolném spoji uvedeném v p íloze . 1 této smlouvy, a to až do patého dne 
následujícího po dni, kdy Dopravce zjedná nápravu. 

12
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7. Dopravce doru í Objednateli za každý p íslušný (ukon ený) kalendá ní m síc 
ádn  vypln ný „m sí ní výkaz výkon  a tržeb“ dle l. 8 odst. 1 smlouvy, a to 

vždy do 15. dne následujícího kalendá ního m síce, v n mž vy íslí dopo et 
m sí ní zálohové platby (Dji), který se stanoví jako sou in (i) Objednaného 
dopravního výkonu v p íslušném kalendá ním m síci a (ii) Základní ceny za 1 km 
platné v p íslušném kalendá ní roce snížený o (a) m sí ní zálohové platby 
vyplacené Objednatelem ve vztahu k p íslušnému kalendá nímu m síci a (b) 
Výnosy pro výpo et kompenzace dosažené Dopravcem v p íslušném 
kalendá ním m síci. Objednatel je oprávn n „m sí ní výkaz výkon  a tržeb“ 
odmítnout a vrátit jej Dopravci k p epracování, pokud „m sí ní výkaz výkon  a 
tržeb“ neodpovídá skute n  provedenému výkonu nebo je chybný. Pokud 
Objednatel „m sí ní výkaz výkon  a tržeb“ Dopravci nevrátí k p epracování ve 
lh t  21 dn  po obdržení m sí ního výkazu výkon  a tržeb a pokud dopo et 
m sí ní zálohové platby bude kladné íslo, zašle Objednatel Dopravci v téže 
lh t  Dopravci platbu ve výši dopo tu m sí ní zálohové platby. Pokud Objednatel 
„m sí ní výkaz výkon  a tržeb“ Dopravci nevrátí k p epracování ve lh t  21 dn  
po obdržení m sí ního výkazu výkon  a tržeb a pokud dopo et m sí ní zálohové 
platby bude záporné íslo, zavazuje se Dopravce bez zbyte ného odkladu u init 
ve prosp ch Objednatele platbu ve výši absolutní hodnoty dopo tu m sí ní 
zálohové platby.   

Vzorec pro výpo et dopo tu m sí ní zálohové platby za p íslušný kalendá ní 
m síc je tedy následující:  

Dji = (QSji . Ci) – (Zji + Tji) 

kde:  

QSji …. je Objednaný dopravní výkon v p íslušném (již ukon eném) 
kalendá ním m síci „j“ roku „i“ 

Ci……. je Základní cena za 1 km platná v p íslušném kalendá ním roce „i“ 

Zji……. je ástka odpovídající m sí ní zálohová platb  (K ) vyplacené 
Objednatelem Dopravci v p íslušném (již ukon eném) kalendá ním 
m síci „j“ roku „i“ dle l. 5 odst. 5 této smlouvy 

Tji……. je ástka odpovídající Výnos m pro výpo et kompenzace dosaženým 
Dopravcem v p íslušném kalendá ním m síci „j“ roku „i“  

  

8. Objednatel ani Dopravce nemají právo na zaplacení dopo tu m sí ní zálohové 
platby za m síc prosinec každého p íslušného kalendá ního roku, p íp. za m síc, 
b hem n hož byla tato smlouva ukon ena nebo vypov zena. Objednatel dále 
není povinen vyplatit Dopravci dopo ty m sí ních zálohových plateb ani tehdy, 
pokud Dopravce v rozporu se svými povinnostmi p eruší, omezí i ke 
stanovenému termínu nezahájí provoz na libovolném spoji uvedeném v p íloze 
. 1 této smlouvy, a to až do t etího dne následujícího po dni, kdy Dopravce 

zjedná nápravu.  

9. V pr b hu trvání této smlouvy je Dopravce povinen ve vztahu ke každému 
kalendá nímu roku pln ní této Smlouvy p edložit Objednateli celkové ro ní 
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vyú tování kompenzace dle vzoru uvedeného v p íloze . 8 smlouvy (dále jen 
„Celkové vyú tování“) za p íslušný kalendá ní rok do 20. ledna bezprost edn  
následujícího kalendá ního roku. Po ukon ení smlouvy je Dopravce povinen 
p edložit Celkové vyú tování nejpozd ji ve lh t  20 kalendá ních dn  po 
ukon ení smlouvy, a to ve vztahu k uplynulému období p íslušného kalendá ního 
roku. V Celkovém vyú tování Dopravce pravdiv  a úpln  uvede:  

a) vy íslení Objednaného dopravního výkonu v jednotlivých m sících 
kalendá ního roku a v celém p íslušném kalendá ním roce,  

b) vy íslení Neuplatnitelného dopravního výkonu v jednotlivých m sících 
kalendá ního roku a v celém p íslušném kalendá ním roce,  

c) vy íslení Výnos  pro výpo et kompenzace dle této smlouvy v jednotlivých 
m sících kalendá ního roku a v celém kalendá ním roce, 

d) výpo et kompenzace postupem dle této smlouvy,  

e) vy íslení m sí ních zálohových plateb poskytnutých Objednatelem 
Dopravci v jednotlivých m sících kalendá ního roku a v celém 
kalendá ním roce, 

f) vy íslení dopo t  m sí ních zálohových plateb poskytnutých 
Objednatelem Dopravci v jednotlivých m sících kalendá ního roku a v 
celém kalendá ním roce, 

g) vy íslení veškerých ástek, ve vztahu k nimž Objednateli vzniklo právo na 
uhrazení smluvní sankce nebo na náhradu škody ve smyslu l. 5 odst. 4 
této smlouvy,  

h) v návaznosti na uvedené shora pod písm. a) až g) vy íslení 
odpovídajícího doplatku nebo p eplatku kompenzace. 

 

10. Pokud je rozdíl mezi (i) kompenzací za p íslušný kalendá ní rok vypo ítanou dle 
l. 5 odst. 3 této smlouvy a zmenšenou dle l. 5 odst. 4 této smlouvy a (ii) 

sou tem zálohových plateb a dopo t  m sí ních zálohových plateb uhrazených 
Objednatelem Dopravci ve vztahu k m síc m p íslušného kalendá ního roku 
kladné íslo, jedná se o nedoplatek. Dopravce je v takovém p ípad  povinen 
p edložit Objednateli spolu s Celkovým vyú továním dle l. 5 odst. 9 této smlouvy 
fakturu k vyú tování nároku na kompenzaci ve výši tohoto nedoplatku se 
splatností 21 dní ode dne doru ení Objednateli. Faktura musí být v souladu s 
právními p edpisy a musí obsahovat íslo této smlouvy. Ve faktu e musí být 
uveden údaj o splatnosti. Jestliže faktura neobsahuje dohodnuté náležitosti nebo 
náležitosti podle platných právních p edpis , nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybn , je Objednatel oprávn n fakturu ve lh t  15 dn  ode dne jejího obdržení 
bez zaplacení vrátit. Dopravce je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nov  vyhotovit, a to vždy s novou lh tou splatnosti, a odeslat ji 
Objednateli nejpozd ji do 10 dn  od data doru ení vrácené faktury Dopravci. 
Nová lh ta splatnosti za ne b žet zcela od po átku ode dne doru ení ádn  
opravené nebo nov  vyhotovené faktury Objednateli. Objednatel se nem že 
dostat do prodlení s placením faktury, která nemá všechny náležitosti nebo je 
chybná nebo je vyhotovena Dopravcem v rozporu s touto smlouvou nebo 
právními p edpisy. 
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11. Pokud je rozdíl mezi (i) kompenzací za p íslušný kalendá ní rok vypo ítanou dle 
l. 5 odst. 3 této smlouvy a zmenšenou dle l. 5 odst. 4 této smlouvy a (ii) 

sou tem zálohových plateb a dopo t  m sí ních zálohových plateb uhrazených 
Objednatelem Dopravci ve vztahu k jednotlivým m síc m p íslušného 
kalendá ního roku záporné íslo, jedná se o p eplatek. Dopravce je v takovém 
p ípad  povinen p edložit Objednateli spolu s Celkovým vyú továním dle l. 5 
odst. 9 této smlouvy dobropis ve výši tohoto p eplatku se splatností 21 dní ode 
dne doru ení Objednateli. Dobropis musí být v souladu s právními p edpisy a 
musí obsahovat íslo této smlouvy. V dobropisu musí být uveden údaj o 
splatnosti. Pokud Objednatel dobropis p edložený Dopravcem schválí nebo jej do 
15 dn  ode dne jeho doru ení nevrátí Dopravci k p epracování, zašle Dopravce 
Objednateli p eplatek ve lh t  splatnosti uvedené v dobropisu. Vrátí-li Objednatel 
Dopravci dobropis ve lh t  do 15 dn  ode dne jeho obdržení k p epracování 
(zejména z d vod , že dobropis neobsahuje dohodnuté náležitosti nebo 
náležitosti podle platných právních p edpis , nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybn  i z d vod  jakýchkoliv nedostatk , nesprávností i chyb zjišt ných 
Objednatelem v dobropisu), je Dopravce povinen podle povahy nesprávný 
dobropis opravit nebo nov  vyhotovit a odeslat jej Objednateli nejpozd ji do 10 
kalendá ních dn  od data doru ení vráceného dobropisu Dopravci. Novou lh tu 
splatnosti v takovém p ípad  ur í Objednatel.  

 
LÁNEK 6 

NORMY KVALITY 
 

1. Dopravce je povinen dodržovat stanovené normy pravidelnosti a plynulosti jím 
poskytovaných služeb, jež vyplývají z asového a místního vymezení jednotlivých 
spoj  dle p ílohy . 1 této smlouvy. Podrobnosti stanoví lánek 12 této Smlouvy. 

2. Dopravce je povinen mít pro ú ely pln ní této smlouvy po celou dobu jejího trvání 
k dispozici (i) alespo  19 základních vozidel spl ujících Standardy kvality a 
bezpe nosti dle p ílohy . 2 této smlouvy (dále jen „základní vozidla) coby 
vozidel provozujících ve ejné služby na linkách dle p ílohy . 1 této smlouvy, a 
dále (ii) dostate ný po et zálohových vozidel spl ujících Standardy kvality a 
bezpe nosti dle p ílohy . 2 této smlouvy (dále jen „zálohová vozidla“).  

Dopravce je povinen provozovat ve ejnou linkovou dopravu dle této smlouvy 
prost ednictvím základních vozidel dle písm. (i) výše. Základní vozidla mohou být 
Dopravcem využívána pro jiné ú ely než pro pln ní povinností Dopravce dle této 
smlouvy pouze do té míry, do jaké nebude mít použití základních vozidel pro jiné 
ú ely negativní dopad na pln ní povinností Dopravce vyplývajících z této 
smlouvy. Dopravce v žádném p ípad  nem že odmítnout pln ní dle této smlouvy 
s poukazem na skute nost, že ur ité vozidlo ur ené k pln ní této smlouvy 
využívá pro jiné ú ely. V p ípad  porušení povinností Dopravce nebude tato 
skute nost považována za mimo ádnou nep edvídatelnou a nep ekonatelnou 
p ekážku dle l. 14 této smlouvy.  

Za podmínek uvedených výše je Dopravce oprávn n používat pro jiné ú ely též 
zálohová vozidla, resp. další vybavení ur ené pro pln ní povinností Dopravce dle 
této smlouvy. 

Dopravce se zavazuje, že prost ednictvím zálohových vozidel nebude v žádném 
z kalendá ních m síc  trvání této smlouvy provedeno více než 5 % z 
Objednaného dopravního výkonu v p íslušném kalendá ním m síci. Spl uje-li 



 

 

 

 14 
 

 

 

však zálohové vozidlo všechny parametry požadované pro vozidla základní, bude 
výkon realizovaný takovým zálohovým vozidlem považován pro ú ely výpo tu 
procent (%) dle p edchozí v ty tohoto lánku za výkon realizovaný vozidlem 
základním.  

3. Dopravce je povinen využívat pouze takové dopravní prost edky, které mohou 
být v eské republice dle obecn  závazných právních p edpis  provozovány ve 
ve ejné linkové doprav , a ádn  dodržovat veškeré povinnosti s jejich provozem 
spojené.  

4. Dopravce je povinen zajistit, že jeho provoz bude spl ovat p íslušné Standardy 
kvality a bezpe nosti, a je rovn ž povinen zajistit výkon dalších služeb 
souvisejících s pln ním této smlouvy. Dopravce je zejména, nikoliv však výlu n , 
povinen:  

a) zajistit, že vozidla používaná k pln ní této smlouvy budou spl ovat veškeré 
požadavky blíže specifikované v p íloze . 2 této smlouvy; 

b) vyv šovat na p íslušných informa ních plochách (reklamních vitrínách), 
sloužících dle p ílohy . 2 této smlouvy výhradn  pro pot eby Objednatele,  
veškeré informace, které mu za tím ú elem Objednatel nejmén  3 dny p ed 
požadovaným datem vyv šení poskytne v listinné i elektronické podob ; 

c) evidovat vozidla zp sobem dle p ílohy . 3 této smlouvy; 

d) pe ovat o interiér a vzhled vozidel zp sobem dle p ílohy . 3 této smlouvy; 

e) zajistit, aby jeho idi i používali p i pln ní této smlouvy stejnokroj dle 
požadavk  uvedených v p íloze . 3 této smlouvy; 

f) zajistit provoz informa ní kancelá e zp sobem dle p ílohy . 3 této smlouvy; 

g) zajistit poskytování informací telefonicky a dálkovým p ístupem zp sobem dle 
p ílohy . 3 této smlouvy;  

h) zajistit operativní nasazování zálohových vozidel zp sobem dle p ílohy . 3 
této smlouvy; 

i) zajistit dispe erské ízení provozu zp sobem dle p ílohy . 3 této smlouvy; 

j) zajistit vydávání bezkontaktních ipových karet cestujícím spl ujících 
požadavky uvedené v p íloze . 4 této smlouvy a postupem tam uvedeným; 

k) zajistit, že dopravní prost edky používané k pln ní této smlouvy budou 
vybaveny elektronickým odbavovacím systémem v souladu s p ílohou . 4 
této smlouvy a v souladu s na ízením vlády . 295/2010 Sb., o stanovení 
požadavk  a postup  pro zajišt ní propojitelnosti elektronických systém  
plateb a odbavení cestujících, a využívat veškeré funkcionality elektronického 
odbavovacího systému stanovené touto smlouvou p i pln ní povinností dle 
této smlouvy; 

l) zajistit vydávání pr kaz  na slevu dle p ílohy . 4 této smlouvy; 

m) zajistit služby související s tzv. linkami a spoji „na zavolání“ dle p ílohy . 3 
této smlouvy; 

n) zajistit, že pro tisk jízdních doklad  dle této smlouvy bude používán papír 
s ochrannými prvky dle p ílohy . 4 smlouvy, který mu za tím ú elem bude 
bezúplatn  poskytnut Objednatelem, a že tento papír nebude zneužit pro jiné 
ú ely než pro pln ní povinností dle této smlouvy; 
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5. Dopravce je povinen mít vedle p edepsaného minimálního po tu základních 
vozidel dle l. 6 odst. 2 této smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy zajišt n 
dostatek zálohových vozidel, servisních služeb, náhradních díl , personálu a 
dalších nezbytných v cí a práv (v etn  pot ebných rezerv) pro pln ní svých 
závazk  (i) z této smlouvy, (ii) ze smluv mezi Dopravcem a t etími osobami, 
p ípadn  z povinností zajiš ovat dopravní obslužnost uložených Dopravci ve 
správním ízení a (iii) z veškerých jím u in ných závazných návrh  smluv nebo 
podaných nabídek v jakýchkoliv dalších výb rových ízeních tak, aby byl 
s vynaložením odborné pé e schopen za všech okolností dodržet veškeré 
požadavky stanovené touto smlouvou, zejména, nikoliv však výlu n , stanovené 
Standardy kvality a bezpe nosti a výkon dalších služeb souvisejících s pln ním 
dle této smlouvy. Dopravce se zavazuje provád t kontrolní prohlídky vozidel 
používaných k pln ní této smlouvy a servisní zásahy na nich na pravidelné bázi 
standardizovaným a kontrolovatelným zp sobem. Dopravce je za tím ú elem 
povinen bu  udržovat vlastní opravárenské kapacity, nebo zajistit pravidelný 
preventivní servis a opravárenství subdodávkou od t etí osoby. 

6. Dopravce je povinen zajistit, aby byl jeho personál proškolen pro jednání v 
krizových situacích, ve vztahu k cestujícím dodržoval normy slušného chování, 
ovládal plynn  eský jazyk (p ípadn  rozum l esky a ovládal plynn  slovenský 
jazyk) a aby byl schopen poskytovat v eském nebo slovenském jazyce základní 
informace o jízdních ádech, tarifech a p epravních podmínkách Dopravce na 
dané lince. Na požádání cestujících je personál Dopravce povinen asistovat s 
nástupem, výstupem a pohybem osob p epravujících d tský ko árek i osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidle, zejména obsloužit cestující 
s invalidním vozíkem plošinou pro nástup, resp. výstup, pokud takovou asistenci 
umož ují místní pom ry p íslušné zastávky. Personál Dopravce je dále povinen 
asistovat cestujícím p epravujícím na spojích i linkách ur ených Objednatelem 
pro p epravu jízdních kol p i nakládání a vykládání jízdních kol. 

7. Dopravce je povinen vydat a uve ejnit tarif a p epravní podmínky, které budou 
uplat ovány v i cestujícím na linkách a spojích popsaných v p íloze . 1 této 
smlouvy a od nichž se Dopravce nesmí odchýlit. Tarif v etn  tarifní mapy za tím 
ú elem vypracuje Objednatel dle princip  uvedených v p íloze . 4, . 5 a . 9 
této smlouvy. P epravní podmínky vypracuje Dopravce tak, aby byly jím 
vypracované p epravní podmínky v souladu se základními požadavky 
Objednatele stanovenými v p íloze . 4, . 5 a . 9 této smlouvy. Objednatel je 
oprávn n tarif i základní požadavky na p epravní podmínky dle p ílohy . 5 
kdykoliv zm nit, p i emž Dopravce je v takovém p ípad  povinen tyto zm ny 
p ijmout a p ípadn  upravit jím vypracované p epravní podmínky tak, aby 
odpovídaly zm n ným základním požadavk m Objednatele. Zm ny v tarifu i 
základních požadavcích na p epravní podmínky Objednatel písemn  oznámí 
Dopravci nejmén  60 kalendá ních dn  p ede dnem, od kterého mají být takové 
zm ny v tarifu i p epravních podmínkách uplat ovány v i cestujícím. Dopravce 
je v takovém p ípad  povinen informovat cestující o zm nách v tarifu a 
p epravních podmínkách prost ednictvím svých webových stránek, 
prost ednictvím informa ní kancelá e dle p ílohy . 3  této smlouvy a dále ve 
všech vozidlech používaných k pln ní této smlouvy, a to nejmén  14 
kalendá ních dn  p ede dnem, od kterého mají být zm n ný tarif i p epravní 
podmínky v i cestujícím uplat ovány. Informování o tarifu i p epravních 
podmínkách m že po projednání p evzít Objednatel do informa ní vitríny 
vyhrazené ve vozidlech pro pot eby Objednatele dle p ílohy . 2 této smlouvy. V 
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souvislosti se zm nami tarifu i p epravních podmínek dle tohoto odstavce spolu 
Smluvní strany vždy bez zbyte ného odkladu uzav ou dodatek k této smlouv , 
který bude p íslušné zm ny reflektovat. 

8. Dopravce je povinen vykonávat na nejmén  jednom spoji každé linky 
provozované dle této smlouvy nejmén  jednou za t i m síce p epravní kontrolu 
nad dodržováním tarifní kázn  cestujícími a po izovat z ní písemné záznamy 
(protokoly). Kontrolu jízdního dokladu uloženého na bezkontaktní ipové kart  je 
Dopravce povinen provád t prost ednictvím te ky bezkontaktních ipových 
karet. O provád ní kontrol a jejich výsledcích je Dopravce povinen vést evidenci 
a tuto ádn  a pravdiv  vypln nou evidenci v etn  p íslušných záznam  
(protokol ) zasílat Objednateli v tišt né nebo elektronické podob  (soubor MS 
Excel nebo ekvivalent, pokud takový ekvivalentní formát Objednatel p edem 
akceptuje; kopie protokol  z kontrol budou p i volb  elektronické podoby zaslány 
Objednateli ve formátu pdf.) do 20 dn  po skon ení každého p íslušného 
kalendá ního tvrtletí. Tišt ná podoba musí být podepsána osobou oprávn nou 
jednat za Dopravce. Objednatel i jím pov ený subjekt je oprávn n kontrolovat, 
zda jsou cestující na jednotlivých spojích Dopravcem ádn  odbavováni, a 
Dopravce je povinen tuto kontrolu Objednatelem i jím pov eným subjektem 
umožnit. Za tím ú elem je Dopravce povinen poskytnout Objednateli na základ  
jeho výzvy 1 ks mobilní te ky bezkontaktních ipových karet v etn  pot ebného 
p íslušenství, kterou bude mít Objednatel k dispozici po celou dobu trvání této 
smlouvy. Dopravce je povinen zajistit, aby byly te ky bezkontaktních ipových 
karet poskytnuté Objednateli pln  funk ní a použitelné pro provád ní kontroly 
ádného odbavování cestujících Dopravcem po celou dobu trvání této smlouvy.  

 
9. Dopravce je povinen provád t odbavování cestujících dle princip  uvedených v 

p íloze . 4 a vydat každému cestujícímu doklad v souladu s tarifem a 
p epravními podmínkami uvedenými v p íloze . 5. Elektronický odbavovací 
systém musí odpovídat požadavk m stanoveným Objednatelem v této smlouv  a 
fungovat zp sobem v této smlouv  uvedeným. Elektronický odbavovací systém 
musí provést kompletní komunikaci ( tení i zápis) p i jakékoliv operaci 
s bezkontaktní ipovou kartou (prodej jízdního dokladu, zobrazení jízdních 
doklad  na bezkontaktní ipové kart  p i nástupu cestujícího, dobití elektronické 
pen ženky) v asovém limitu 2s. Data elektronického odbavovacího systému 
musí být Dopravcem aktualizována, a to vždy nejpozd ji do 24 hodin poté, co 
budou aktualizovaná data Dopravci Objednatelem, pop . clearingovým centrem 
dle l. 7 této smlouvy poskytnuta.   

Objednatel je v souvislosti s odbavováním cestujících oprávn n jednostrann  
stanovit, které jízdní doklady je Dopravce na linkách provozovaných dle této 
smlouvy povinen uznávat; Dopravce je v této souvislosti povinen evidovat 
elektronickým odbavovacím systémem všechny cestující s nárokem na 
bezplatnou p epravu a všechny cestující s jízdním dokladem, který je Dopravce 
povinen uznávat dle instrukcí Objednatele (nap . cestující se sí ovou jízdenkou 
REGIONet Labe-Elbe, která se neukládá na ipové karty, i cestující s jakýmkoliv 
jízdním dokladem stanoveným Objednatelem). Dopravce je povinen vést p esnou 
evidenci prodaných jízdních doklad  ve struktu e jednotlivých druh  t chto 
doklad  a tuto evidenci uchovávat po celou Dobu pln ní a nejmén  5 let poté.  

10. Ve vztahu ke každému kalendá nímu roku Doby pln ní je Dopravce povinen 
poskytovat Objednateli do 15. ledna bezprost edn  následujícího kalendá ního 
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roku zprávu o pln ní povinností Dopravce dle vzoru obsaženého v p íloze . 10 
této smlouvy. Bude-li tato smlouvy ukon ena v pr b hu p íslušného kalendá ního 
roku, je Dopravce povinen zprávu ve smyslu první v ty tohoto odstavce p edložit 
do 15 dn  po jejím ukon ení. Zpráva musí obsahovat zejména seznam 
Dopravcem používaných vozidel dle struktury popsané v p íloze . 2 a 3 a popis 
pln ní souvisejících služeb dle p ílohy . 3. 

11. Dopravce je povinen vybavit všechna základní vozidla zajiš ující p epravní 
výkony dle této smlouvy systémem, který umožní on-line sledování polohy 
vozidla v reálném ase. Dopravce je povinen vytvo it si vlastní aplikaci, která 
bude na základ  sledování polohy vozidel zaznamenávat reálné pln ní jízdního 
ádu všech spoj  na všech linkách. Dopravce je povinen umožnit Objednateli 

bezplatný p ístup k této aplikaci, která umožní Objednateli sledovat reálné pln ní 
jízdního ádu. Z údaj  v aplikaci bude patrná dráha spoje s pravidelnou asovou 
polohou a asovou odchylkou v i jízdnímu ádu v jednotlivých zastávkách.  

Dopravce je zárove  povinen vést elektronicky záznamy o poloze všech vozidel 
se zobrazením reálných pr b h  jízdy v aplikaci, a to s aktualizací údaj  v denní 
dob  mezi 4,30 – 23,30 nejvýše každých 5 min (dále jen „Databáze pln ní 
jízdního ádu“). Dopravce je povinen Objednateli sd lit p ístupové údaje, kterými 
bude Objednatel schopen se k Databázi pln ní jízdního ádu p es internetové 
rozhraní p ipojit a prohlížet data uložená v Databázi pln ní jízdního ádu. 
Aplikace musí umož ovat (i) filtrování dat uložených v Databázi pln ní jízdního 
ádu podle linky, spoje a zastávky a (ii) tisk vybraných dat. Dopravce je povinen 

uchovávat záznamy o jízd  všech spoj  na všech linkách za každý kalendá ní 
m síc v Databázi pln ní jízdního ádu nejmén  do konce 3. m síce následujícího 
po p íslušném kalendá ním m síci. Vzor záznamu o pln ní jízdního ádu 
jednotlivého spoje je uveden v p íloze . 6. 

Vyzve-li v pr b hu trvání smlouvy Objednatel Dopravce k poskytování dat o 
poloze vozidel, bude Dopravce povinen zahájit p edávání t chto dat nejdéle 3 
m síce ode dne vyzvání.  Dopravce bude poskytovat  data o poloze (GPS – 
sou adnice, asová poloha; informace o poslední zastávce a odchylce od J ) 
jednotlivých vozidel online do systému ur eného Objednatelem (aktualizace 
polohy každého vozidla v systému každé 3 min). V souvislosti se zajiš ováním 
organizace a koordinace ve ejné dopravy na území Ústeckého kraje ze strany 
Objednatele souhlasí Dopravce s poskytováním dat o poloze jednotlivých vozidel 
dle této smlouvy t etím osobám, jakož i s využitím t chto dat v informa ních 
systémech ur ených pro cestující ve ejnost. 

 
LÁNEK 7 

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
 

1. Za ú elem zkvalitn ní ve ejné dopravy na území Ústeckého kraje zamýšlí 
Objednatel zavedení integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje (dále 
jen „IDS“), jehož podstatné prvky jsou popsány v p íloze . 9 této smlouvy. IDS 
bude umož ovat zejména: 

 
a) snazší p epravu cestujících ve ejnou dopravou v etn  možnosti kombinace 

více druh  ve ejné dopravy (nap . vlak a autobus); 

b) koordinaci v p epravn  - provozní oblasti ve ejné dopravy sm ující k zajišt ní 
optimálních vazeb mezi spoji a dopravními prost edky provozovanými r znými 
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dopravci a spole né nebo vzájemn  provázané poskytování souvisejících 
služeb; 

c) koordinaci v oblasti tarifní spo ívající v používání jednotného tarifu 
u zú astn ných dopravc , aniž by tím musela být dot ena platnost jiných 
tarif  používaných t mito dopravci; 

d) kooperaci v oblasti ekonomiky, organizace a ízení mezi dopravci a dalšími 
subjekty zodpov dnými za hromadnou dopravu osob. 

 
2. V souvislosti se zamýšleným zavedením IDS na území Ústeckého kraje je 

Dopravce povinen:  

a) na všech linkách provozovaných dle této smlouvy uznávat vzájemn  jízdní 
doklady IDS vydané ostatními dopravci zajiš ujícími ve ejnou osobní dopravu 
v rámci IDS jakož i jakékoliv jiné jízdní doklady, jejichž povinné uznávání 
Dopravcem na linkách provozovaných dle této smlouvy je Objednatel 
oprávn n Dopravci jednostrann  stanovit dle l. 6 odst. 9 této smlouvy; 

b) p edat Objednatelem ur enému ú tovateli (dále jen „clearingové centrum“) 
data o bezkontaktních ipových kartách vydaných k datu zahájení provozu dle 
této smlouvy (byly-li takové karty p ed zahájením provozu Dopravcem 
vydány) a identifika ní data o Dopravcem používaných za ízeních v 
elektronickém odbavovacím systému; 

c) poskytnout Objednateli veškerou možnou sou innost pot ebnou k tomu, aby 
mohlo dojít k bezproblémovému zavedení IDS na území Ústeckého kraje k 
Datu provozu dle této smlouvy; v této souvislosti je Dopravce povinen 
zejména, nikoliv však výlu n , poskytnout Objednateli ve lh t  do 14 dn  ode 
dne, kdy je k tomu Objednatelem vyzván, vzorovou ipovou kartu vydávanou 
Dopravcem i technické údaje o elektronickém odbavovacím systému 
používaném Dopravcem, resp. jakýkoliv doklad i informaci s tím související, 
ú astnit se jednání souvisejících se zavedením IDS a dle pokyn  Objednatele 
u init jakýkoliv další úkon nezbytný k propojení (zajišt ní kompatibility) 
elektronických odbavovacích systému a ipových karet používaných 
jednotlivými dopravci zapojenými do IDS podle pokyn  Objednatele.  

3. Dopravce je povinen v pravidelných intervalech 24 hodin, nebude-li Smluvními 
stranami dojednána doba delší: 

a) p edávat clearingovému centru a v záloze též Objednateli informace o 
bezkontaktních ipových kartách (nov  vydané, zrušené, blokované) ve form  
dle p ílohy . 4 a . 9 této smlouvy; 

b) p edávat clearingovému centru a v záloze též Objednateli informace o 
transakcích elektronického odbavovacího systému ve form  dle p ílohy . 4 a 
. 9 této smlouvy; Dopravce je v této souvislosti rovn ž povinen zajistit, aby 

informace o transakcích elektronického odbavovacího systému byly úplné, a 
zamezit ztrátám transakcí; ztrátou transakce se p itom rozumí p erušení 
vzestupné ady ísel Dopravcem realizovaných transakcí;  

c) p edávat clearingovému centru a v záloze též Objednateli identifika ní data o 
zm nách za ízení používaných Dopravcem v elektronickém odbavovacím 
systému; a 
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d) p ijímat od clearingového centra aktualizovaný seznam zakázaných ipových 
karet (tzv. blacklistu) a tento nahrávat do všech za ízení elektronického 
odbavovacího systému tak, aby nebylo možné použití zakázaných ipových 
karet.  

4.  Mezi jednotlivými dopravci zapojenými do IDS bude probíhat v každém 
kalendá ním m síci vzájemné zú tování jimi inkasovaných tržeb, a to 
prost ednictvím clearingového centra. Clearingové centrum bude na základ  
informací dle výše uvedeného l. 7 odst. 3 této smlouvy poskytnutých 
Dopravcem, resp. jinými dopravci zapojenými do IDS, identifikovat ve vztahu ke 
každému kalendá nímu m síci výkony provedené Dopravcem výhradn  na 
linkách provozovaných Dopravcem dle této smlouvy a dopravní výkony 
provedené Dopravcem i jinými dopravci na jiných linkách v rámci IDS. 
Clearingové centrum následn  vypo te výši tržeb, která takovým výkon m 
Dopravce provedeným dle této smlouvy odpovídá, a porovná ji s výší tržeb, 
kterou Dopravce v p íslušném kalendá ním m síci skute n  inkasoval. V 
p ípad , že budou tržby skute n  inkasované Dopravcem v p íslušném 
kalendá ním m síci vyšší než tržby, které souvisí s výkony provedenými 
Dopravcem dle této smlouvy, je Dopravce povinen zaslat ástku odpovídající 
tomuto rozdílu t etí osob  i t etím osobám (jiným dopravc m zapojeným do IDS) 
prost ednictvím bankovního p evodu a dle instrukcí clearingového centra. Budou-
li naopak tržby skute n  inkasované Dopravcem v p íslušném kalendá ním 
m síci nižší než tržby, které by m l Dopravce inkasovat za výkony provedené v 
p íslušném kalendá ním m síci dle této smlouvy, bude Dopravci zaslána ástka 
odpovídající tomuto rozdílu t etí osobou i t etími osobami (jinými dopravci 
zapojenými do IDS) prost ednictvím bankovního p evodu a dle instrukcí 
clearingového centra. Dopravce je v souvislosti s provád ním zú tování dle 
tohoto odstavce povinen ídit se písemnými instrukcemi clearingového centra a 
p íslušnou platbu vždy provést (resp. p ijmout) do 10 kalendá ních dn  ode dne, 
kdy Dopravce takovou písemnou instrukci obdrží. Objednatel je oprávn n 
stanovit podrobnosti týkající se zú tování tržeb dle tohoto odstavce a dále 
stanovit, ve vztahu ke kterým jízdním doklad m (nap . sí ovým jízdenkám 
REGIONet Labe-Elbe i jiným jízdním doklad m stanoveným Objednatelem dle 
l. 6 odst. 9 této smlouvy) bude zú tování probíhat odlišným zp sobem. 

5. Objednatel p edá Dopravci veškeré pot ebné informace o IDS v etn  informací o 
clearingovém centru, zp sobu a frekvenci komunikace mezi Dopravcem a 
clearingovým centrem a formátu dat používaných v rámci IDS nejpozd ji 180 
kalendá ních dn  p ed datem zahájení provozu dle této smlouvy. Dopravce se 
v tomto období od p edání veškerých pot ebných informací o IDS Objednatelem 
do data zahájení provozu zavazuje vyvinout maximální možnou sou innost p i 
testování vzájemné kompatibility jednotlivých sou ástí elektronického 
odbavovacího systému IDS.  

6. Za ú elem odstran ní nutnosti p edkládat certifikát prokazující p íslušnost 
držitele ke konkrétní osobní bezkontaktní ipové kart  p i ešení proces  
životního cyklu karty (viz p íloha . 4, lánek IV.) zamýšlí Objednatel zavedení 
centrálního registru osobních údaj  držitel  bezkontaktních ipových karet s 
aplikací IDS ÚK. Tento registr bude provozovat Objednatelem pov ený subjekt. 
Dopravce bude v tomto p ípad  plnit roli zpracovatele osobních údaj  
provozováním tzv. front-office tohoto systému. Pro tento ú el musí být vybaveny 
informa ní kancelá e Dopravce, z ízené v souladu s p ílohou . 3, výpo etní 
technikou (p edpokládáno 1ks PC spolu se te kou bezkontaktních ipových 
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karet) s dostate n  kapacitním p ipojením do sít  internet pro z ízení p ímého 
p ístupu do centrálního registru. Informa ní kancelá e zárove  musí být 
zabezpe eny v souladu s požadavky zákona .101/2000 Sb. o ochran  osobních 
údaj  a o zm n  n kterých zákon , v platném zn ní. P esné informace p edá 
Objednatel Dopravci nejpozd ji 180 kalendá ních dn  p ed datem zahájení 
provozu dle této smlouvy. 

7. Dopravce je povinen zajistit, že jím pro ú ely pln ní této smlouvy používané 
bezkontaktní ipové karty a elektronický odbavovací sytém budou po celou dobu 
trvání této smlouvy kompatibilní s bezkontaktními ipovými kartami a 
elektronickým odbavovacím systémem IDS Objednatele popsanými v p íloze . 
4 a . 9 smlouvy. 
 

8. Pokud to bude nezbytné pro napln ní níže uvedených princip  fungování IDS, je 
Dopravce na žádost Objednatele povinen na vlastní náklady nep esahující 
100.000,- K  zajistit bez zbyte ného odkladu zm nu jím používaného 
elektronického odbavovacího systému i bezkontaktních ipových karet 
(p ípadn  též odchyln  od parametr  bezkontaktních ipových karet i 
elektronického odbavovacího systému popsaných v p íloze . 4 a 9 smlouvy) tak, 
aby byly tyto principy napln ny:  

- zachování plné kontroly Objednatele nad IDS; 
- fungování IDS tak, aby byly spravedliv  distribuovány platby mezi 

jednotlivými dopravci zapojenými IDS; 
- ochrana investic (vložených finan ních prost edk ) cestujících; 
- zamezení podvod  i snížení zvýšeného rizika podvod  s nástroji 

IDS; a 
- efektivní a uživatelsky p átelský systém.  

 
Pokud by zm na elektronického odbavovacího systému i bezkontaktních 
ipových karet používaných Dopravcem nezbytná ve shora uvedeném smyslu 

pro napln ní výše uvedených princip  fungování IDS prokazateln  vyžadovala 
vynaložení náklad  p esahujících 100.000,- K , je Dopravce povinen tuto 
skute nost oznámit Objednateli a p edložit mu podrobnou kalkulaci veškerých 
ú elných a hospodárných náklad , které by si taková zm na vyžádala. Pokud 
Objednatel rozhodne, že je Dopravce povinen p íslušnou zm nu provést, je 
Dopravce povinen takovou zm nu bez zbyte ného odkladu zajistit a Objednatel 
se zavazuje Dopravci uhradit veškeré skute né ú eln  a hospodárn  vynaložené 
náklady nezbytné pro její provedení v rozsahu p esahujícím 100.000,- K , a to 
nad rámec kompenzace hrazené dle l. 5 této smlouvy (do výše 100.000,- K  je 
tedy Dopravce povinen p íslušnou zm nu realizovat na vlastní náklady). Pro 
vylou ení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Dopravce není oprávn n 
zajistit zm nu jím používaného elektronického odbavovacího systému i 
bezkontaktních ipových karet ve smyslu tohoto odstavce v rozsahu p esahujícím 
100.000,- K , pokud a dokud o jejím provedení v souladu s výše uvedeným 
nerozhodne Objednatel. Bude-li rozhodnutí Objednatele o provedení zm ny 
Dopravcem používaného elektronického odbavovacího systému i 
bezkontaktních ipových karet ve smyslu tohoto odstavce podmín no napln ním 
ur itých zákonných p edpoklad  (nap . z oblasti ve ejných zakázek, ve ejné 
podpory nebo jiné oblasti), nelze o provedení takové zm ny rozhodnout d íve, 
než budou p íslušné zákonné p edpoklady napln ny. Po dokon ení zm ny, o 
jejímž provedení Objednatel podle tohoto pododstavce rozhodl, je Dopravce 
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oprávn n Objednateli zaslat fakturu zn jící na rozdíl (i) ástky odpovídající 
veškerým skute ným ú eln  a hospodárn  vynaloženým náklad m nezbytným 
pro provedení p íslušné zm ny a (ii) 100.000,- K . Objednatel je povinen 
Dopravci tuto ástku za podmínek stanovených níže zaplatit ve lh t  splatnosti 
21 dní ode dne doru ení ádn  vyhotovené faktury Objednateli. Faktura musí být 
vyhotovena v souladu s právními p edpisy, musí obsahovat íslo této smlouvy, 
údaj o splatnosti, podrobné vyú tování veškerých skute ných Dopravcem ú eln  
a hospodárn  vynaložených náklad  na provedení p íslušné zm ny a musí k ní 
být p ipojeny veškeré doklady (nap . ú etní a da ové doklady), z nichž bude 
vynaložení takových náklad  prokazateln  a v rohodn  vyplývat. Ustanovení l. 
5 odst. 10 v ty páté až osmé této smlouvy platí obdobn . 
 

LÁNEK 8 
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI DOPRAVCE 

 

1. Dopravce je povinen p edložit Objednateli nejpozd ji do 15 dn  po skon ení 
každého kalendá ního m síce v tišt né a elektronické podob  (soubor MS Excel 
nebo ekvivalent, za p edpokladu, že takový ekvivalentní formát Objednatel 
p edem akceptuje) „m sí ní výkaz výkon  a tržeb“ dle vzoru obsaženého 
v p íloze . 6 smlouvy. Tento m sí ní výkaz výkon  a tržeb musí být vypln n 
ádn  a pravdiv  a jeho tišt ná podoba podepsána osobou oprávn nou jednat za 

Dopravce. Nestandardní skute nosti Dopravce doprovodí vysv tlujícím 
komentá em. 

2. Dopravce je povinen p edložit Objednateli nejpozd ji do 15 dn  po skon ení 
každého kalendá ního m síce v tišt né a elektronické podob  (soubor MS Excel 
nebo ekvivalent, za p edpokladu, že takový ekvivalentní formát Objednatel 
p edem akceptuje) „m sí ní výkaz obsazenosti spoj “ dle vzoru obsaženého v 
p íloze . 6 smlouvy. V m sí ním výkazu obsazenosti spoj  je Dopravce povinen 
uvést pravdivé a úplné informace o pr m rných m sí ních hodnotách nástup  a 
výstup  a pr m rné obsazenosti spoj  v každé ásti trasy jednotlivých spoj . 
M sí ní výkaz obsazenosti spoj  musí být vypln n ádn  a pravdiv  a jeho 
tišt ná podoba musí být podepsána osobou oprávn nou jednat za Dopravce. 
Dopravce je povinen poskytnout Objednateli na jeho výzvu p ehled o obsazenosti 
spoje za konkrétní kalendá ní den v elektronické podob , a to až 90 dní zp tn . 

3. Dopravce je povinen p edložit Objednateli nejpozd ji do 15 dn  po skon ení 
každého kalendá ního m síce v tišt né a elektronické podob  (soubor MS Excel 
nebo ekvivalent, za p edpokladu, že takový ekvivalentní formát Objednatel 
p edem akceptuje) „m sí ní výkaz p esnosti“ dle vzoru obsaženého v p íloze 
. 6 smlouvy obsahující informace o nep esnostech p i pln ní jízdního ádu. 

M sí ní výkaz p esnosti bude obsahovat následující údaje: 

a) všechny p ípady neprojetí m ícího bodu v as ve smyslu l. 12 této 
smlouvy; 

b) uvedení kumulativní m sí ní p esnosti ve smyslu l. 12 této smlouvy; 

c) všechny p ípady opušt ní zastávky jednotlivého spoje p ed asem 
stanoveným v jízdním ádu; 

d) všechny p ípady sjetí z trasy; 
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e) všechny p ípady zpožd ných jízd i vynechaných dopravních výkon  v 
p íslušném kalendá ním m síci;  

f) vy íslení nárok  Objednatele na smluvní sankce nebo náhradu škody. 

M sí ní výkaz p esnosti musí být vypln n ádn  a pravdiv  a jeho tišt ná podoba 
musí být podepsána osobou oprávn nou jednat za Dopravce. 

4. Dopravce je povinen umožnit Objednateli kdykoliv na vyžádání provést kontrolu 
veškerých dat pot ebných pro posouzení správnosti údaj  vykazovaných 
Dopravcem dle p edchozích odstavc  tohoto lánku i jiných ustanovení této 
smlouvy. Dopravce je rovn ž povinen kdykoliv na vyžádání Objednateli umožnit 
kontrolu pln ní jakýchkoliv povinností Dopravce dle této smlouvy nebo 
skute nosti, zda Dopravce spl uje veškeré zákonné požadavky pro provozování 
ve ejné linkové dopravy v režimu ve ejné služby. P i kontrolách je Dopravce 
povinen poskytnout Objednateli veškerou požadovanou sou innost, zejména 
poskytnout Objednateli veškeré vyžádané dokumenty relevantní pro pln ní této 
smlouvy v etn  výro ních zpráv, ú etních záv rek a jiných ú etních doklad , 
zp ístupnit objekty a dopravní prost edky používané k pln ní této smlouvy a 
zajistit p ítomnost vedoucích zam stnanc  i len  orgán  Dopravce na 
jednáních, která budou v rámci kontroly Objednatelem požadována. Objednatel 
je povinen provád t kontroly zp sobem, který nebude nad p im enou míru 
zat žovat b žný provoz podniku Dopravce.  

5. Dopravce je k žádosti Objednatele povinen kdykoliv poskytnout úplné a p esné 
informace o jízdních ádech, obsazenosti spoj  a objednateli (pokud existuje) 
linkové osobní dopravy, kterou provozuje na území Ústeckého kraje, a to 
nejpozd ji do 15 dn  od doru ení žádosti Objednatele. 

6. Dopravce je povinen po celou dobu trvání smlouvy udržovat v platnosti licence a 
jízdní ády vztahující se ke všem jím provozovaným linkám. Veškeré navrhované 
zm ny i ukon ení platnosti t chto dokument  je Dopravce povinen oznámit 
Objednateli nejmén  60 dn  p edem, nevyplývá-li z této smlouvy n co jiného. 

7. Dopravce je povinen zajistit, že po celou dobu trvání této smlouvy bude ádn  
oprávn n ji dle p íslušných právních p edpis  plnit, zejména je povinen udržovat 
v platnosti své podnikatelské oprávn ní k provozování silni ní motorové dopravy 
vnitrostátní ve ejné linkové.  

8. Dopravce se zavazuje vést objektivní, správné, úplné a pr kazné ú etnictví 
v souladu s p íslušnými právními p edpisy. Poskytuje-li Dopravce p epravní 
služby nebo jiné innosti mimo poskytování ve ejných služeb v p eprav  
cestujících podle této smlouvy, je v souladu s § 23 odst. 5 zákona o ve ejných 
službách povinen vést evidenci o nákladech a výnosech z poskytovaných 
ve ejných služeb v p eprav  cestujících podle jednotlivých smluv o ve ejných 
službách a rozhodnutí o uložení ve ejné služby. Pokud Dopravce poruší platné 
p edpisy nebo pravidla stanovená touto smlouvou o použití finan ních prost edk  
ur ených k úhrad  kompenzace ve ve ejné linkové doprav , je povinen finan ní 
prost edky, které neoprávn n  použil nebo zadržel, i jejichž použití ádn  
neprokázal, v plné výši neprodlen  vrátit na ú et Objednatele.   

9. Objednatel je oprávn n pov it provedením jakékoliv kontroly dle této smlouvy, 
vyjednáváním jakýchkoliv podmínek dle této smlouvy i poskytováním a 
získáváním informací o jakémkoliv aspektu této smlouvy externího poradce, 
zejména auditora i právního, ú etního nebo technického poradce. Dopravce je 
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povinen poskytnout takovému poradci stejnou sou innost, jakou by byl jinak 
povinen poskytnout Objednateli.  

10. Dopravce se zavazuje provád t i jiné innosti v této smlouv  výslovn  
nezmín né, jsou-li nezbytné k jejímu pln ní; pro vylou ení pochybností platí, že 
toto ustanovení nezakládá nárok Dopravce na úhradu jakýchkoliv ástek mimo 
kompenzaci poskytovanou dle l. 5 této smlouvy. 

11. Dopravce je oprávn n použít k pln ní této smlouvy subdodavatel . Dopravce je 
však povinen realizovat veškeré dopravní výkony dle schválených jízdních 
ád  tvo ících p ílohu . 1 smlouvy sám, tj. nikoliv prost ednictvím 

subdodavatel .   

P ípadným využitím jakýchkoliv subdodavatel  není dot ena odpov dnost 
Dopravce za pln ní této smlouvy; zejména, nikoliv však výlu n , platí, že pouze 
Dopravce m že být provozovatelem linek a spoj  zajiš ovaných dle této smlouvy 
a každé p ípadné porušení smlouvy zp sobené subdodavatelem se považuje za 
porušení povinností Dopravce.  

Objednatel je oprávn n z d ležitých d vod  požadovat, aby Dopravce svou 
spolupráci s kterýmkoliv ze subdodavatel  poskytujících dopravní prost edky pro 
pln ní této smlouvy formou pronájmu i jiné služby ukon il; takové d ležité 
d vody mohou zejména zahrnovat skute nost, že subdodavatel porušuje právní 
p edpisy i že jeho subdodávky jsou opakovan  i trvale spojeny se závažnými 
vadami majícími dopad na cestující nebo na pln ní této smlouvy. Dopravce je 
povinen požadavk m Objednatele dle p edchozí v ty vyhov t a své smlouvy s 
p íslušnými subdodavateli konstruovat tak, aby pro tento p ípad umož ovaly 
ukon ení bez zbyte ného odkladu.  

12. Dopravce je v návaznosti na ustanovení § 147a odst. 4 zákona o ve ejných 
zakázkách povinen po skon ení každého kalendá ního roku pln ní této smlouvy 
vždy nejpozd ji do 28. února následujícího kalendá ního roku objednateli 
p edložit seznam subdodavatel , jimž za pln ní subdodávky v p íslušném 
kalendá ním roce uhradil více než 5 % z ásti ceny ve ejné zakázky uhrazené 
Objednatelem.  

Seznam bude zpracovaný na formulá i tvo ícím p ílohu . 11 této smlouvy. Bude-
li mít subdodavatel formu akciové spole nosti, bude p ílohou seznamu i seznam 
vlastník  akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p esahuje 10 % základního 
kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lh t  90 dn  p ed dnem p edložení 
seznamu subdodavatel . Dopravce je povinen zajistit, aby smlouvy se 
subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastník  
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p esahuje 10 % základního kapitálu, v 
uvedené lh t  a na žádost objednatele. 

 
LÁNEK 9 

PRAVIDLA PRO DODATKY A ZM NY SMLOUVY, ZM NY ROZSAHU 
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI A NEP EDVÍDATELNÉ ZM NY 

 

1. Vždy k termín m pro zm ny jízdních ád  zve ejn ným dle obecn  závazných 
právních p edpis  je Objednatel oprávn n zm nit místní i asové vymezení linek 
a spoj  uvedených v p íloze . 1, zejména z d vodu pot eby koordinace a 
zajišt ní návaznosti linek a spoj  Dopravce na ve ejnou dopravu provozovanou 
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t etí osobou. Vždy k termín m pro zm ny jízdních ád  zve ejn ným dle obecn  
závazných právních p edpis  je Objednatel též oprávn n vypustit n kterou z 
linek a spoj  z rozsahu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje zajiš ované dle této 
smlouvy, i naopak k zavedení linek a spoj  nových. Objednatel v této souvislosti 
vypracuje nové jízdní ády a závazný návrh dodatku k této smlouv , kterým bude 
provedena zm na p íslušné ásti p ílohy . 1 této smlouvy, a zašle je Dopravci 
nejpozd ji 60 kalendá ních dn  p ed p íslušným termínem pro zm nu jízdních 
ád  zve ejn ným dle obecn  závazných právních p edpis . Dopravce je povinen 

nové jízdní ády p edložené Objednatelem postoupit do procesu schválení a 
uzav ít s Objednatelem p íslušný dodatek k této smlouv  do 10 kalendá ních dn  
ode dne, kdy nové jízdní ády a návrh p íslušného dodatku k této smlouv  od 
Objednatele obdrží. O zm nách v jízdních ádech je Dopravce povinen 
informovat cestující prost ednictvím svých webových stránek, prost ednictvím 
informa ního centra dle p ílohy . 3 této smlouvy a ve všech vozidlech 
používaných k pln ní této smlouvy nejmén  14 kalendá ních dn  p ed 
p íslušným termínem pro zm nu jízdních ád  zve ejn ným dle obecn  
závazných právních p edpis . Objednatel není oprávn n požadovat v souvislosti 
se zm nami jízdních ád  navýšení ro ního rozsahu dopravního výkonu nad 
Maximální ro ní rozsah dopravního výkonu. Objednatel se zavazuje, že v 
d sledku zm n jízdních ád  provedených dle tohoto odstavce nepoklesne 
rozsah Dopravcem zajiš ovaného dopravního výkonu dle této smlouvy v žádném 
jednotlivém kalendá ním roce trvání smlouvy pod hodnotu 80 % Základního 
rozsahu ve ejných služeb v p íslušném roce. Objednatel m že vyzvat Dopravce k 
zavedení nových linek a spoj  i k jejich jinému asovému a místnímu vymezení 
dle tohoto odstavce pouze v p ípad , že nové linky a spoje bude objektivn  
možno provozovat p edepsaným po tem základních vozidel dle l. 6 odst. 2 této 
smlouvy. Bude-li Objednatel mít v úmyslu vyzvat Dopravce ke zm nám v tšího 
rozsahu, u iní tak zpravidla v posledním dle obecn  závazných právních 
p edpis  zve ejn ném termínu pro zm ny jízdních ád  v kalendá ním roce.  

2. Dopravce je oprávn n navrhnout Objednateli zm nu místního i asového 
vymezení linek a spoj  uvedených v p íloze . 1 této smlouvy, zejména je 
oprávn n z objektivních d vod  navrhnout jiné umíst ní zastávek v blízkém okolí 
zastávky p vodní, v etn  situací, kdy ze strany t etí osoby dojde ke znemožn ní 
i nep im enému ztížení p ístupu Dopravce k lokaci p vodní zastávky. 

Dopravce je povinen tento návrh p edložit Objednateli nejmén  4 m síce p ed 
p íslušným termínem pro zm nu jízdních ád  zve ejn ným dle obecn  
závazných právních p edpis . Objednatel není povinen vyhov t návrhu Dopravce 
dle tohoto odstavce. 

3. Zm ny místního i asového vymezení linek a spoj  uvedených v p íloze . 1 této 
smlouvy ve lh tách kratších, než jsou lh ty uvedené v l. 9 odst. 1 a 2 této 
smlouvy, lze u init pouze se souhlasem obou smluvních stran. 

4. S výjimkou p ípadné zm ny výše kompenzace hrazené Objednatelem dle l. 5 
této smlouvy nebude mít Dopravce nárok na úhradu zvýšené kompenzace v 
souvislosti s jakýmikoliv úpravami asového a místního vymezení jízdních spoj  
a linek provedených v souladu s l. 9 odst. 1 a l. 12 této smlouvy. P ípadná 
zm na náklad  související s  úpravami uvedenými v p edchozí v t  je výhradním 
rizikem Dopravce ve smyslu l. 16 odst. 10 této smlouvy. Objednatel se zavazuje 
provést úpravy asového a místního vymezení již existujících spoj  nebo linek 
spo ívající ve zvýšení dopravního výkonu na daném spoji nebo lince nebo v 
zavedení nového spoje na lince tak, že veškerý tento zvýšený dopravní výkon 
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bude zahrnut do Objednaného dopravního výkonu. Zvýšení dopravní výkonu 
bude ze strany Objednatele realizováno vždy výhradn  tak, aby nevyvolávalo 
pot ebu dodate ných režijních jízd (tj. výkony budou m n ny tak, aby nevznikaly 
spoje nepárové generující technologické p ejezdy vozidel). Vyzve-li Dopravce 
Objednatele p i p edložení požadované zm ny dopravního výkonu k poskytnutí 
návrhu nových ob h  vozidel, je Objednatel povinen vyhov t. Dopravce je 
oprávn n realizovat zm nu ob h  vozidel dle vlastního návrhu, generuje-li však 
tento návrh (odlišn  od návrhu Objednatele) další náklady, nebo dodate né 
režijní jízdy, nevzniká dopravci žádný nárok na jejich úhradu.  

5. Od asového vymezení jednotlivých spoj  dle p ílohy . 1 se m že Dopravce 
odchýlit jen v dob  státních svátk  a váno ních svátk , aby byla dopravní 
obslužnost zajišt na úm rn  nižším intenzitám provozu, vždy však v souladu s 
pravidly uvedenými v tomto odstavci. Není-li dále stanoveno jinak, Dopravce smí 
výjime n  omezit jízdy konkrétních spoj  ve státní svátky, nebo ve dny p ed a po 
státních svátcích, pakliže d vodn  o ekává zm nu dopravního režimu na t chto 
spojích vzhledem k existenci takového státního svátku. Dopravce dále smí 
vylou it (omezit) provoz spoj  v dob  váno ních a novoro ních svátk  takto: dne 
1.1. zahájit provoz mezi 7. a 9. hodinou, dne 24. 12. ukon it provoz mezi 16. a 
18. hodinou, dne 25. 12. zahájit provoz mezi 7. a 9. hodinou a dne 31. 12. ukon it 
provoz mezi 18. a 20. hodinou. Veškeré odchylky od jízdních ád  dle tohoto 
odstavce je Dopravce povinen p edem projednat s Objednatelem nejmén  60 
kalendá ních dn  p ede dnem, ve kterém má k odchylkám od jízdních ád  dojít, 
a Objednatel s nimi musí vyslovit souhlas. Dopravce je následn  povinen 
Objednatelem odsouhlasené odchylky zahrnout do p íslušných jízdních ád  
nejmén  14 kalendá ních dn  p ede dnem, ve kterých k nim má dojít.  

6. Dopravce smí provád t operativní krátkodobé zm ny trasy jízd oproti jízdnímu 
ádu pouze v p ípad  mimo ádných událostí (operativní uzavírky komunikací v 

p ípad  dopravních nehod, nesjízdnosti apod.). Tyto skute nosti Objednateli 
ádn  doloží v „m sí ním výkazu výkon  a tržeb“ dle l. 8 odst. 1 této smlouvy. 

Do Objednaného dopravního výkonu budou kilometry, které Dopravce v 
souvislosti s krátkodobou zm nou trasy jízdy dle tohoto odstavce odjel navíc 
oproti jízdnímu ádu, Dopravcem zapo ítány pouze v p ípad , že má taková 
zm na trasy trvalejší charakter a Dopravce a Objednatel spolu v této souvislosti 
uzav ou dodatek k této smlouv , který bude p íslušnou zm nu trasy reflektovat. 
Formou takového dodatku tedy budou ešeny zejména trvalejší uzavírky 
pozemních komunikací, a to za spln ní všech následujících podmínek: (i) 
p íslušný ú ad vydal rozhodnutí o uzav ení p edm tné komunikace i její ásti, (ii) 
Dopravce o uzav ení dodatku k této smlouv  z výše uvedených d vod  požádá 
Objednatele a (iii) kladný nebo záporný rozdíl v cen  dopravního výkonu 
zp sobený uzav ením p edm tné komunikace i její ásti by p esáhnul ve vztahu 
ke každému jednotlivému p ípadu uzav ení komunikace ástku 10 000,- K . 

7. Dopravce smí provád t krátkodobé nebo dlouhodobé zm ny jízdních ád  (tzv. 
výluky) v p ípad  schválených uzavírek komunikací a jen s p edchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje, že bude o každém 
návrhu Dopravce v dobré ví e jednat, a jeho souhlas s objektivními okolnostmi 
od vodn nými návrhy Dopravce nebude bezd vodn  odpírán. 

8. Bude-li pln ní této smlouvy významn  dot eno zásahem t etí osoby i orgánu 
ve ejné moci nebo p sobením p írodních sil, zavazuje se Dopravce o tom 
Objednatele bezodkladn  informovat. Za významný se považuje zejména 
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jakýkoliv zásah do právní platnosti licencí a jízdních ád  linek a spoj  
provozovaných Dopravcem, nebo okolnost, jež má vliv na provozování v tšího 
po tu spoj  v souladu s touto smlouvou. Smluvní strany budou v dobré ví e 
postupovat tak, aby bylo pln ní této smlouvy v maximálním možném rozsahu 
zachováno. Tím není dot eno právo Objednatele na uplatn ní smluvních i 
zákonných sankcí, dojde-li k porušení povinností Dopravce, ani l. 14 této 
smlouvy.  

9. Veškeré zm ny a dopl ky této smlouvy lze init pouze po dohod  Smluvních 
stran formou písemných, vzestupn  íslovaných dodatk , které se po podpisu 
poslední Smluvní stranou stanou nedílnou sou ástí smlouvy; v jiné form  zm ny 
a dopl ky této smlouvy init nelze. Za u in né písemnou formou nebude pro 
tento ú el považováno právní jednání u in né elektronickými nebo jinými 
technickými prost edky ve smyslu § 562 NOZ. Objednatel je oprávn n namítnout 
neplatnost smlouvy, pop . jakékoliv její zm ny i dopl ku z d vodu nedodržení 
formy kdykoliv, a to i když již bylo zapo ato s pln ním. 

 
LÁNEK 10 

SANKCE PRO P ÍPAD NEDODRŽENÍ SMLOUVY 
 

1. Za porušení kterékoli povinnosti Dopravce dle l. 3 odst. 1 až 4 této smlouvy je 
Dopravce Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 000,- K  za 
každý jednotlivý p ípad porušení.  

2. Za porušení kterékoli povinnosti Dopravce dle l. 3 odst. 6 této smlouvy je 
Dopravce Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- K  za 
každý kalendá ní den prodlení s pln ním takové povinnosti, a to až do maximální 
celkové výše 5 000 000,- K .  

3. Za porušení povinnosti p edložit novou bankovní záruku dle l. 3 odst. 7 a 8 této 
smlouvy je Dopravce Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- 
K  za každý kalendá ní den prodlení s pln ním p íslušné povinnosti. 

4. Poruší-li Dopravce svou povinnost uvést v Celkovém vyú tování pravdivé a úplné 
informace vypo tené v l. 5 odst. 9 této smlouvy, zavazuje se zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- K  za každý nepravdivý i neúplný údaj a smluvní pokutu 
ve výši 5 000,- K  za každý kalendá ní den prodlení s pln ním povinnosti 
p edložit Celkové vyú tování ve stanovené lh t .  

5. Za porušení svých povinností dle l. 5 odst. 10 a 11, l. 6 odst. 5 a 10 a l. 8 odst. 
6 této smlouvy zaplatí Dopravce Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- K  
za každý kalendá ní den, kdy porušení takové povinnosti trvá, p ípadn  za každý 
kalendá ní den prodlení s pln ním takové povinnosti.  

6. Za porušení svých povinností dle l. 6 odst. 2 této smlouvy mít pro ú ely pln ní 
této smlouvy po celou dobu jejího trvání k dispozici alespo  p edepsaný 
minimální po et základních vozidel zaplatí Dopravce Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- K  za každý kalendá ní den a vozidlo, které nebude mít b hem 
trvání této smlouvy Dopravce k dispozici pro ú ely pln ní této smlouvy.  

7. Poruší-li Dopravce své povinnosti dle l. 8 odst. 1 až 3 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- K  za každý nepravdivý nebo 
neúplný záznam a smluvní pokutu ve výši 5 000,- K  za každý kalendá ní den 
prodlení s pln ním povinnosti p edložit p íslušný výkaz ve stanovené lh t .  
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8. Poruší-li Dopravce svou povinnost uchovávat p ehled o obsazenosti spoje za 
konkrétní kalendá ní dny až 90 dn  zp tn  dle l. 8 odst. 2 této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- K  za každý 
jednotlivý p ípad porušení. 

9. Za porušení povinnosti neprovád t v p íslušném kalendá ním m síci více než 5 
% z Objednaného dopravního výkonu p íslušného kalendá ního m síce 
prost ednictvím zálohových vozidel zaplatí Dopravce Objednateli (i) smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- K  za každé zapo até další procento (%), o které 
Objednaný dopravní výkon v p íslušném kalendá ním m síci realizovaný 
prost ednictvím zálohových vozidel p esáhne výše uvedenou hranici 5 %, byla-li 
zálohová vozidla užita v rozsahu 5 - 10 %, nebo (ii) smluvní pokutu ve výši 
25 000,- K  a dále 10 000,- K  za každé další zapo até procento nad 10 %, byla-
li zálohová vozidla užita v rozsahu p esahujícím 10 %).   

10. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 2 této smlouvy ve spojení s l. 6 
odst. 4 písm. a) této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 000,- K  za každé vozidlo a každý kalendá ní den, ve kterém bylo k pln ní 
této smlouvy nasazeno vozidlo nespl ující požadované parametry.  

11. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 4  písm. a) této smlouvy ve 
spojení s l. 1 p ílohy . 2 této smlouvy, podle kterého je Dopravce povinen 
vybavit základní vozidla klimatizací prostoru pro cestující tak, aby byla ve vozidle 
po celý rok udržována teplota 18 – 26 °C, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- K  za každý jednotlivý p ípad porušení, kdy ve 
vozidle nebyla udržována teplota v požadovaném teplotním rozmezí. Bude-li 
teplota ve vozidle nižší než 14 °C nebo naopak vyšší než 30 °C, zavazuje se 
Dopravce zaplatit Objednateli tuto smluvní pokutu ve výši 5 000,- K  za každý 
jednotlivý p ípad porušení. 

12. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 4  písm. a) této smlouvy ve 
spojení s l. 2 p ílohy . 2 této smlouvy, podle kterého je Dopravce povinen 
vybavit zálohová vozidla topením tak, aby byla ve vozidle po celý rok udržována 
teplota nad 18 °C, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- 
K  za každý jednotlivý p ípad porušení, kdy ve vozidle byla teplota nižší než 18 
°C. Bude-li teplota ve vozidle nižší než 14 °C, zavazuje se Dopravce zaplatit 
Objednateli tuto smluvní pokutu ve výši 5 000,- K  za každý jednotlivý p ípad 
porušení. 

13. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 4 písm. b) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- K  za každé 
vozidlo a každý kalendá ní den, ve kterém nebyla vyv šena požadovaná 
informace.  

14. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 4 písm. c) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- K  za každý 
kalendá ní den, ve kterém nebyla vozidla evidována nebo byla evidována 
nedostate n  i chybn .  

15. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 4 písm. d) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- K  za každé 
vozidlo a za každý kalendá ní den, ve kterém interiér a vzhled vozidel nebude 
odpovídat požadavk m Objednatele.  
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16. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 4 písm. e) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- K  za každého 
idi e, vozidlo a den, ve kterém idi  nepoužil stejnokroj nebo použil stejnokroj 

neúplný.   

17. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 4 písm. f) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- K  za každý den, 
ve kterém nebyl provoz informa ní kancelá e zajišt n, a smluvní pokutu ve výši 
1 000,- K  za každé neposkytnutí (nebo chybné poskytnutí) informace cestujícím 
související s provozem linkové dopravy dle této Smlouvy prost ednictvím 
informa ní kancelá e.   

18. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 4 písm. g) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- K  za každé 
neposkytnutí (nebo chybné poskytnutí) informace cestujícím související s 
provozem linkové dopravy dle této Smlouvy telefonicky nebo dálkovým 
p ístupem.   

19. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 4 písm. h) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- K  za každý 
p ípad nenasazení zálohového vozidla.  

20. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 4 písm. i) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- K  za každý 
p ípad, kdy bylo zjišt no nesprávné fungování dispe inku, resp. kdy dispe ink 
nefungoval v bec.  

21. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 4 písm. j) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- K  za každý 
p ípad, kdy nebyla cestujícímu vydána bezkontaktní ipová karta dle p ílohy . 4 
smlouvy, nebo mu byla vydána se zpožd ním.   

22. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 4 písm. k) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu v K  ve výši odpovídající sou tu  
(i) ástky odpovídající pr m rným tržbám dosaženým Dopravcem dle této 
Smlouvy v bezprost edn  p edcházejícím kalendá ním m síci na spoji, na kterém 
bylo nasazeno vozidlo nevybavené p íslušným elektronickým odbavovacím 
systémem a (ii) ástky 10 000,- K  za každé vozidlo a den, ve kterém je vozidlo 
provozováno bez elektronického odbavovacího za ízení spl ujícího požadavky 
dle p ílohy . 4 smlouvy.   

23. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 4 písm. l) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- K  za každý p ípad, 
kdy nebyl cestujícímu vydán pr kaz na slevu, a koliv m l cestující na vydání 
takového pr kazu nárok.   

24. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 4 písm. m) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- K  za každý 
p ípad, kdy Dopravce nerealizoval ást trasy spoje, a koliv byl takový spoj 
cestujícím do p íslušné zastávky v as objednán, resp. kdy Dopravce ást trasy 
realizoval, a koliv takový spoj cestujícím do p íslušné zastávky objednán nebyl.  

25. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 4 písm. n) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli (i) smluvní pokutu ve výši 5.000,- K  za každý 
p ípad, kdy Dopravce nepoužil pro tisk jízdních doklad  papír s ochrannými 
prvky, který mu poskytnul Objednatel, a (ii) smluvní pokutu ve výši 100.000,- K  
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za každý p ípad, kdy Dopravce tento papír zneužil pro jiné ú ely než pro pln ní 
povinností dle této smlouvy. 

26. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 4 písm. o) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- K  za každé 
vozidlo a den, kdy Dopravce nezajistil p epravu jízdních kol, a koliv k tomu byl 
povinen. 

27. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 6 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- K  za každý p ípad 
nedodržení norem slušného chování idi e na spoji v i cestujícím, za každý 
p ípad neznalosti eského i slovenského jazyka, neposkytnutí informace o 
jízdních ádech, tarifech i p epravních podmínkách a za každý p ípad 
neposkytnutí pomoci osob  p epravující d tský ko árek i osob  s omezenou 
schopností pohybu a orientace, pakliže byl idi  spoje o tuto pomoc požádán. 

28. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 7 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- K  za každý den, ve kterém 
Dopravce uplat oval tarif i p epravní podmínky v rozporu s požadavky 
Objednatele nebo neuplat oval žádný tarif i p epravní podmínky. Dopravce se 
dále zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- K  za každý 
den prodlení s informováním cestujících o zm nách tarifu i p epravních 
podmínek.  

29. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 8 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- K  za každý p ípad 
neprovedení kontroly v požadovaném po tu a frekvenci a smluvní pokutu ve výši 
5 000,- K  za každý den prodlení s dodáním p íslušných protokol .  

30. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 8 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- za každý kalendá ní den 
prodlení s p edáním te ky bezkontaktních ipových karet, resp. za každý 
kalendá ní den prodlení s pln ním povinnosti zajistit, aby byly te ky 
bezkontaktních ipových karet poskytnuté Objednateli pln  funk ní a použitelné 
pro provád ní kontroly ádného odbavování cestujících Dopravcem po celou 
dobu trvání této smlouvy. 

31. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 9 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli (i) smluvní pokutu ve výši 5 000,- K  za každého cestujícího, 
který nebyl ádn  odbaven dle princip  uvedených v p íloze . 4 smlouvy, je-li 
takových p ípad  v p íslušném kalendá ním m síci celkem 1 – 5, nebo (ii) 
smluvní pokutu ve výši 25 000,- K  a dále 7 000,- K  za každého dalšího 
cestujícího nad po et 5, je-li takových p ípad  v p íslušném kalendá ním m síci 
celkem více než 5.  

32. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 9 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli (i) smluvní pokutu ve výši 5 000,- K  za každého cestujícího, 
kterému nebyl vydán doklad v souladu s tarifem a p epravními podmínkami 
uvedenými v p íloze . 5 smlouvy, je-li takových p ípad  v p íslušném 
kalendá ním m síci celkem 1 – 5, nebo (ii) smluvní pokutu ve výši 25 000,- K  a 
dále 7 000,- K  za každého dalšího cestujícího nad po et 5, je-li takových 
p ípad  v p íslušném kalendá ním m síci celkem více než 5.  

33. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 9 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- K  za každý kalendá ní den, 
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ve kterém elektronický odbavovací systém nespl uje n který z požadavk  
Objednatele dle této smlouvy, pop . ve kterém elektronický odbavovací systém 
nefunguje zp sobem v této smlouv  stanoveným. 

34. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 9 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- K  za každý kalendá ní den 
prodlení s provedením aktualizace dat elektronického odbavovacího systému. 

35. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 6 odst. 11 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- K  za každé základní vozidlo 
a za každý kalendá ní den, ve kterém nebyl systém p íslušného vozidla v 
innosti, a smluvní pokutu ve výši 50 000,- K  za každý p ípad porušení 

povinnosti uchovávat záznamy o jízd  všech spoj  na všech linkách po 
stanovenou dobu.  

36. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 7 odst. 2 písm. a) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- K  za každý p ípad 
neuznání jízdního dokladu IDS.  

37. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 7 odst. 2 písm. b) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- K  za každý 
p ípad nep edání dat o bezkontaktních ipových kartách a za ízeních 
elektronického odbavovacího systému.  

38. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 7 odst. 3 písm. a) až c) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- K  za každý 
kalendá ní den prodlení s p edáním p íslušných informací.  

39. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 7 odst. 3 písm. b) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50,- K  za každý p ípad 
ztráty transakce. 

40. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 7 odst. 3 písm. d) této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- K  za každý 
kalendá ní den prodlení s nahráním tzv. blacklistu do všech za ízení 
elektronického odbavovacího systému a náhradu p ípadné tržby hrazené 
cestujícím z elektronické pen ženky ipové karty uvedené na blacklistu v dob  
prodlení Dopravce s pln ním své povinnosti nahrát blacklist do všech za ízení 
elektronického odbavovacího systému.  

41. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 7 odst. 4 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- K  za každý den prodlení s 
neprovedením i nep ijetím platby související se zaú továním prost ednictvím 
clearingového centra.  

42. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 7 odst. 7 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- K  za každý zapo atý 
m síc prodlení s pln ním povinnosti zajistit, že jím pro ú ely pln ní této smlouvy 
používané bezkontaktní ipové karty a elektronický odbavovací systém budou po 
celou dobu trvání této smlouvy kompatibilní s bezkontaktními ipovými kartami a 
elektronickým odbavovacím systémem IDS Objednatele.  

43. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 7 odst. 8 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- K  za každý den prodlení 
s pln ním povinnosti zajistit bez zbyte ného odkladu zm nu jím používaného 
elektronického odbavovacího systému i bezkontaktních ipových karet tak, aby 
byly napln ny principy IDS.  
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44. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 8 odst. 4 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- K  za každý p ípad 
neposkytnutí sou innosti.  

45. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 8 odst. 5 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- K  za každý p ípad 
neposkytnutí i chybného poskytnutí požadovaných informací.  

46. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 8 odst. 7 a 8 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 000,- K  za každý jednotlivý 
p ípad porušení.  

47. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 8 odst. 9 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- K  za každý p ípad 
neposkytnutí sou innosti externímu poradci.  

48. Za porušení povinnost dle l. 8 odst. 11 v ta poslední této smlouvy zaplatí 
Dopravce Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- K , pokra uje-li 
Dopravce ve spolupráci s p íslušným subdodavatelem i po výzv  Objednatele. 

49. Za porušení povinnosti uzav ít s Objednatelem p íslušný dodatek a postoupit do 
procesu schválení nové jízdní ády dle l. 9 odst. 1 této Smlouvy se Dopravce 
zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- K  za každý 
kalendá ní den prodlení s pln ním takové povinnosti.  

50. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle l. 9 odst. 5 této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- K  za každý p ípad svévolné 
Objednatelem neschválené úpravy jízdního ádu b hem období státních a 
váno ních svátk .  

51. V zájmu zajišt ní plynulosti ve ejné linkové dopravy je Dopravce povinen zaplatit 
za každý 1 vynechaný km dopravního výkonu Objednateli smluvní pokutu ve výši 
50,- K , a to pokud po et vynechaných kilometr  v jednom kalendá ním m síci 
p esáhne 70 km. Neprovede-li Dopravce p epravní výkony, nebo  mu v tom 
bránily mimo ádné nep edvídatelné a nep ekonatelné p ekážky dle l. 14 této 
smlouvy, pak se takto vynechané kilometry nezapo ítávají do základu pro 
výpo et smluvní pokuty.   

52. Pokud Dopravce neoprávn n  ve kterémkoliv dni Doby pln ní p eruší, omezí i 
ke stanovenému termínu nezahájí provoz nejmén  5 spoj , které je podle této 
smlouvy povinen provozovat, nebo ve kterémkoliv týdnu Doby pln ní p eruší, 
omezí i ke stanovenému termínu nezahájí provoz nejmén  15 spoj , které je 
podle této smlouvy povinen provozovat, je Dopravce Objednateli povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- K  za každý neprovedený 1 km dopravního 
výkonu p ipadajícího na takto p erušené, omezené i nezahájené spoje podle 
p íslušné ásti p ílohy . 1 této smlouvy za každý den, kdy jsou podmínky dle 
tohoto ustanovení spln ny.  

53. Pokud Dopravce poruší svoji povinnost využívat ádný výkon vozidel a maximální 
povolené rychlosti ve smyslu l. 12 odst. 1 této smlouvy, je Dopravce povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- K  za každý p ípad, kdy došlo 
v d sledku takového porušení k neopodstatn nému zpožd ní vozidla na 
kterékoliv zastávce spoje o více než 2 minuty.   

54. Pokud Dopravce poruší svoji povinnost provozovat dopravu tak, aby m sí ní 
kumulovaná p esnost spoj  na jednotlivé lince ve smyslu l. 12 odst. 6 této 
smlouvy dosahovala alespo  95 %, je Dopravce Objednateli povinen zaplatit 
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smluvní pokutu ve výši 2 000,- K  za každou linku a každé jedno zapo até 
procento (%), o které byla Dopravcem dosažená m sí ní kumulovaná p esnost v 
p íslušném m síci menší než 95 %. Pokud Dopravce nedodrží Objednatelem 
stanovené ekací doby dle l. 12 odst. 7 této smlouvy, zavazuje se zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- K  za každý p ípad, kdy Dopravce 
ne ekal na p ípojný spoj.  

55. Pokud Dopravce poruší svoji povinnost ml enlivosti dle l. 16 odst. 1 této 
smlouvy, je Dopravce povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši     
1 000 000,- K  za každý jednotlivý p ípad porušení.  

56. Odkazuje-li n které z p edchozích ustanovení tohoto lánku 10 smlouvy na 
„každý p ípad“ i „každý jednotlivý p ípad porušení“, p i emž porušení povinnosti 
upravené p íslušným ustanovení má v konkrétním p ípad  trvající charakter, 
rozumí se každým takovým p ípadem každý kalendá ní den prodlení s pln ním 
p íslušné povinnosti. 

57. Není-li stanoveno jinak, je Dopravce povinen uhradit smluvní pokuty dle této 
smlouvy do 15 kalendá ních dn  po obdržení výzvy, kterou Dopravci na základ  
zjišt ného porušení p íslušného ustanovení smlouvy zašle Objednatel. V této 
výzv  budou uvedena konkrétní ustanovení smlouvy, která byla Dopravcem 
porušena, popis konkrétního jednání, jímž k porušení došlo, v etn  jeho 
asového ur ení, jednotlivé položky smluvních pokut a jejich celková výše a 

bankovní ú et, na který Dopravce smluvní pokutu uhradí. Smluvní strany v této 
souvislosti pro vylou ení jakýchkoliv pochybností ujednávají, že Dopravce 
nem že k úhrad  smluvní pokuty i jiného dluhu dle této smlouvy použít sm nku 
ve smyslu § 1909 NOZ.  

58. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto l. 10 smlouvy nezaniká povinnost 
Dopravce splnit povinnost, jejíž pln ní bylo smluvní pokutou utvrzeno. 
Zaplacením smluvní pokuty dále není vylou eno právo Objednatele domáhat se 
náhrady škody vzniklé porušením povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to 
ve výši p esahující smluvní pokutu; obdobn  je Objednatel oprávn n domáhat se 
náhrady škody ve výši, v jaké škoda p evyšuje pokutu stanovenou pro porušení 
p íslušné smluvní povinnosti právním p edpisem (penále) ve smyslu § 2052 NOZ. 
Dojde-li ke snížení smluvní pokuty soudem, z stává Objednateli zachováno 
právo domáhat se náhrady škody ve výši, v jaké škoda p evyšuje ástku ur enou 
soudem jako p im enou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Vznikne-li 
Objednateli nárok na n kolik smluvních pokut dle tohoto lánku smlouvy, je 
oprávn n uplatnit každou z nich. Vznikne-li však Objednateli nárok na zaplacení 
n kolika smluvních pokut dle toho lánku smlouvy v d sledku porušení téže 
povinnosti, je oprávn n uplatnit pouze tu ze smluvních pokut, která bude 
v celkové výši (po zohledn ní délky prodlení, po tu p ípad  porušení apod.) 
nejvyšší.   

59. Pokud n která Smluvní strana bude v prodlení s finan ním pln ním dohodnutým 
v této smlouv , m že druhá Smluvní strana uplatnit úrok z prodlení ve výši 
stanovené p íslušným na ízením vlády. Toto ustanovení se neuplatní v p ípad  
postupu dle § 22 zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních 
rozpo tu, v platném zn ní. 

60. Smluvní strany výslovn  sjednávají, že Objednatel je oprávn n kdykoliv 
jednostrann  zapo íst jakékoli své splatné pen žité pohledávky za Dopravcem 
v i kterýmkoli splatným i nesplatným pen žitým pohledávkám Dopravce za 
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Objednatelem, a to bez ohledu na to, zda p íslušné pohledávky vznikly 
v souvislosti s touto smlouvou nebo s jiným právním vztahem mezi Objednatelem 
a Dopravcem a zda se jedná o pohledávky nejisté nebo neur ité ve smyslu § 
1987 NOZ. Dopravce není oprávn n jednostrann  zapo íst své pohledávky za 
Objednatelem v i kterýmkoli pohledávkám Objednatele za Dopravcem. 
 

LÁNEK 11 
PRAVIDLA PRO TVORBU JÍZDNÍCH ÁD  

 
1. Objednatel je oprávn n m nit jízdní ády linek a spoj  dle l. 9 této smlouvy, vždy 

však musí být spln ny následující podmínky: 

a) Minimální obratový as vozidla (doba mezi p íjezdem vozidla na spoji kon ícím 
a následným odjezdem vozidla na následujícím obratovém spoji) na kone né 
zastávce iní 1 minutu, s výjimkou zastávek na území obcí s rozší enou 
p sobností (viz p íloha . 2 zákona . 314/2002 Sb., o stanovení obcí s 
pov eným obecním ú adem a stanovení obcí s rozší enou p sobností, 
v platném zn ní) v pracovních dnech v asech mezi 8:00 - 16:00 hod., kdy iní 
minimální obratový as vozidla 4 minuty. 

b) Výchozí délky jízdních dob spoj  na jednotlivých linkách budou stanoveny 
kvalifikovaným odhadem provedeným Objednatelem. Pokud bude nový spoj 
zajiš ovat dopravu na stejné trase mezi dv ma zastávkami, mezi nimiž již 
n který spoj Dopravce dopravu zajiš uje, bude stanovena jako výchozí délka 
jízdních dob mezi dv ma zastávkami taková doba, která u jednotlivých již 
existujících spoj  na p íslušné trase mezi dv ma zastávkami v jízdním ádu 
p evládá, tzn. délka jízdní doby, která je zastoupena u nejvyššího po tu spoj  
na lince. Pokud neexistuje p evládající hodnota délky jízdních dob jednotlivých 
spoj  mezi dv ma zastávkami, stanoví výchozí délku jízdní doby Objednatel v 
souladu s v tou první tohoto l. 11. odst. 1 písm. b). 

2. Bude-li docházet b hem alespo  10 po sob  jdoucích pracovních dn  (i) ke 
zpožd ní více než 50% spoj  n které konkrétní linky, anebo jednoho konkrétního 
spoje o více než 7 minut na jakékoliv zastávce, anebo (ii) k tomu, že více než 
50% spoj  na n kterém z m ících bod  konkrétní linky neprojede m ící bod 
v as, je Dopravce oprávn n vyzvat Objednatele k povolení zm ny jízdního ádu. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dn  po obdržení výzvy Dopravce ke 
zm n  jízdního ádu dle tohoto odstavce provést místní šet ení, jehož ú elem 
bude objektivní stanovení možnosti Dopravce dodržet jízdní ád daného spoje, a 
to zejména s ohledem na po et cestujících a dobu nutnou k jejich odbavení, 
jízdních podmínek na trase spoje, dodržování pravidel silni ního provozu p i 
zachování bezpe nosti provozu a jiné relevantní skute nosti. Místní šet ení bude 
zpravidla provedeno ú astí Objednatele p i jízd  spoje, u kterého dochází ke 
zpožd ní. Do t í pracovních dn  po provedení místního šet ení je Objednatel 
povinen Dopravci sd lit rozhodnutí, zda vyhovuje výzv  Dopravce na povolení 
zm ny jízdního ádu i nikoliv. Dopravce není oprávn n k povolení zm ny 
jízdního ádu dle tohoto odstavce, pokud je objektivn  možné jízdní ád daného 
spoje (linky) dodržet za podmínky dodržení platných právních p edpis  a 
maximální povolené rychlosti s ohledem na zachování bezpe nosti jízdy.  

3. Ve sd lení Objednatele Dopravci o povolení i nepovolení zm ny jízdního ádu je 
Objednatel povinen uvést skute nosti, pro  výzv  Dopravce o povolení zm ny 
jízdního ádu vyhov l i nevyhov l. Pokud Objednatel výzv  Dopravce vyhoví, je 
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povinen upravit jízdní doby daného spoje i navazujících nebo p edchozích spoj  
tak, aby bylo objektivn  možné v asné projetí m ících bod  ve smyslu l. 12 
této smlouvy. O zm n  jízdního ádu rozhoduje výhradn  Objednatel. Dopravce 
je povinen uzav ít s Objednatelem v této souvislosti dodatek k této smlouv  
stvrzující zm nu jízdního ádu, a to postupem pro zm ny místního a asového 
vymezení spoj  dle l. 9 odst. 1 této smlouvy. Pro vylou ení jakýchkoliv 
pochybností se stanoví, že s výjimkou p ípadné zm ny výše kompenzace 
hrazené Objednatelem dle l. 5 této smlouvy nebude mít Dopravce nárok na 
úhradu zvýšené kompenzace v souvislosti s jakýmikoliv zm nami jízdních ád  
dle této smlouvy (nap . na úhradu dodate ných náklad  na mzdy zam stnanc  
apod.). P ípadná zm na náklad  související s  úpravami uvedenými v p edchozí 
v t  je výhradním rizikem Dopravce ve smyslu l. 16 odst. 10 této smlouvy. 

4. Pokud Objednatel rozhodne o povolení zm ny jízdního ádu dle p edchozího 
odstavce, nebudou pro ú ely stanovení kumulativní m sí ní p esnosti dle l. 12 
této smlouvy zohledn ny ty spoje, ve vztahu k nimž byla povolena zm na 
jízdního ádu a které byly uskute n ny v dob  po ínající 10. dnem p ed 
doru ením výzvy Dopravce k povolení zm ny jízdního ádu na daném spoji 
Objednateli a kon ící ú inností zm ny jízdního ádu.  

5. Pokud Objednatel poruší svoji povinnost provést místní šet ení do 5 pracovních 
dn  od doru ení výzvy k povolení zm ny jízdního ádu nebo rozhodnout do 3 
pracovních dn  o povolení i nepovolení zm ny jízdního ádu, nebudou pro ú ely 
stanovení kumulativní m sí ní p esnosti dle l. 12 této smlouvy zohledn ny ty 
spoje, ve vztahu k nimž byla porušena jedna nebo ob  shora uvedené povinnosti, 
a to od porušení shora uvedené povinnosti Objednatele provést místní šet ení, 
resp. rozhodnout o povolení i nepovolení zm ny jízdního ádu, do spln ní této 
povinnosti Objednatelem.  

6. Zjistí-li Objednatel opakovan  (tj. alespo  v 5 p ípadech za m síc na daném 
spoji, anebo r zných spojích se shodnou jízdní dobou v rámci téže linky) místním 
šet ením, nebo z Databáze pln ní jízdního ádu, anebo na základ  upozorn ní 
Dopravce, že jsou v n jakém úseku n které linky jízdní doby nep im en  dlouhé 
(dochází opakovan  k bezd vodn  pomalé jízd  vozidel, k dojížd ní do zastávek 
s náskokem, nep im en  dlouhým pobyt m na zastávkách z d vodu ekání na 
pravidelný as odjezdu apod.), tj. dochází k „nadjetí“, oznámí Objednatel 
Dopravci zkrácení jízdních dob. Zkrácení jízdních dob prob hne o polovinu (½) 
nejvyšší hodnoty zjišt ného nadjetí v úseku mezi dv ma p íslušnými m ícími 
body, a to k nejbližší zákonné zm n  jízdního ádu. Objednatel zkrátí bu  jízdní 
doby jednotlivých spoj  na lince, u kterých dochází k nadjetí, anebo jedná-li se o 
spoje se shodnou jízdní dobou v rámci téže linky, dojde ke zkrácení jízdních dob 
u všech takových spoj  na lince.  

 
LÁNEK 12 

DODRŽOVÁNÍ JÍZDNÍHO ÁDU 
 

1. Dopravce je povinen dodržovat stanovené normy pravidelnosti a plynulosti jím 
poskytovaných služeb, jež vyplývají z asového a místního vymezení jednotlivých 
spoj  dle p ílohy . 1 této smlouvy. Dopravce je povinen využívat ádný výkon 
vozidel a maximální povolené rychlosti tak, aby p i pln ní této smlouvy 
nedocházelo k neopodstatn ným zpožd ním vozidel a aby byly v maximální 
možné mí e dodržovány jízdní ády.  
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2. Ze žádné zastávky na trase spoje nesmí p íslušný autobus vyjet p ed dobou 
stanovenou v jízdním ádu. 

3. Objednatel definuje na každém spoji jeden nebo více m ících bod , které jsou 
uvedeny v p íloze . 6 této smlouvy. M ící bod vždy odpovídá zastávce, na 
které daný spoj zastavuje. Objednatel je oprávn n kdykoliv za trvání této smlouvy 
zm nit polohu m ících bod  i jejich po et na jednotlivém spoji, p i emž takovou 
zm nu Dopravci písemn  oznámí alespo  30 dn  p ed plánovanou zm nou.  

4. Dopravce je povinen ve vztahu ke každému spoji a každému m ícímu bodu 
m it a zaznamenávat, zda p íslušný spoj projel p íslušný m ící bod v as. 
V asným projetím m ícího bodu se rozumí takový odjezd z dané zastávky 
odpovídající m ícímu bodu, který nastane v rozmezí od 0:00 (min:sec) do 3:59 
(min:sec) od plánovaného asu odjezdu daného spoje z dané zastávky 
uvedeného v jízdním ádu.  

5. Dopravce je povinen umožnit Objednateli v reálném ase kontrolu, zda p íslušné 
spoje projíždí m ícími body v as. Dopravce je sou asn  povinen vést databázi, 
v níž bude zaznamenáno, zda jednotlivé spoje projely jednotlivými m ícími body 
v as (v databázi bude uvedeno ANO/NE). Tato databáze musí umož ovat azení 
záznam  podle asu, podle m ícího bodu, podle spoje a podle linky. Tato 
databáze rovn ž musí umož ovat vytvo ení souhrnných údaj  o pom ru 
v asného projetí spoj  m ícími body za stanovené asové období (výb r podle 
dn , týdn  a m síc ), za stanovenou linku a za stanovený spoj k celkovému 
po tu projetí jednotlivých spoj  jednotlivými m ícími body. 

6. Dopravce je povinen provozovat služby dle této smlouvy tak, aby kumulativní 
m sí ní p esnost na všech m ících bodech všech spoj  na každé lince 
dosahovala hodnoty alespo  95 %. 

7. Objednatel je oprávn n Dopravci jednostrann  stanovit, ve kterých zastávkách je 
Dopravce povinen ekat na p ípojné spoje, a to a  již na p ípojné spoje Dopravce 
dle této smlouvy, nebo na p ípojné spoje jiných dopravc .  V této souvislosti 
vypracuje Objednatel dokument „ ekací doby“, který ekání Dopravce na 
p ípojné spoje upraví v podrobnostech. Poté, co mu bude Objednatelem 
dokument „ ekací doby“ p edložen, je Dopravce povinen nejpozd ji od nejbližší 
zm ny jízdního ádu (ne však d íve než 60 dn  po p edložení tohoto dokumentu 
Objednatelem) takové ekání na p ípojné spoje realizovat v souladu s požadavky 
Objednatele specifikovanými v p edloženém dokumentu „ ekací doby“, tj. odjezd 
ze zastávky ekání na p ípoj provést odchyln  od pravidelného jízdního ádu, a 
to v zájmu uspokojení p epravních pot eb potenciáln  p estupujících cestujících. 
V takovém p ípad  se ekající spoje nezahrnou do p íslušných výkaz  
zpožd ných spoj , bude-li ekání a tomu odpovídající zpožd ní oproti 
pravidelnému jízdnímu ádu odpovídat parametr m uvedeným v p íslušném 
dokumentu „ ekací doby“. 

 

LÁNEK 13 
ZÁNIK SMLOUVY 

 
1. Tato smlouva zaniká uplynutím doby, na niž byla sjednána (viz l. 16 odst. 2 této 

smlouvy). 

2. Tato smlouva dále zaniká písemnou dohodou Smluvních stran. 
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3. Dopravce má právo odstoupit od smlouvy, (a) pokud se Objednatel ocitne v 
prodlení s placením zálohových plateb, dopo t  zálohových plateb i ro ního 
vyú tování kompenzace p esahujícím 45 kalendá ních dní, nebo (b) trvají-li na 
stran  Objednatele nep etržit  mimo ádné nep edvídatelné a nep ekonatelné 
p ekážky déle než 90 kalendá ních dní. Pro vylou ení jakýchkoliv pochybností 
Smluvní strany sjednávají, že Dopravce není oprávn n od této smlouvy 
odstoupit, vypov d t ji ani jiným zp sobem ukon it její platnost jinak, než 
n kterým ze zp sob  stanovených touto smlouvou (s výjimkou p ípad , kdy to 
umož ují kogentní ustanovení platných právních p edpis ).  

4. Objednatel je oprávn n od této smlouvy odstoupit, pokud se Dopravce dopustí 
podstatného porušení svých povinností. Za podstatné porušení povinností 
Dopravce se zejména považuje, pokud Dopravce: 

a) z jakéhokoli d vodu pozbyl podnikatelské oprávn ní popsané v l. 8 odst. 7 
této smlouvy,  

b) byl postižen odn tím licence z d vod  dle § 15 písm. a), b) nebo c) zákona o 
silni ní doprav ,  

c) neoprávn n  ve kterémkoliv dni Doby pln ní p erušil, omezil i ke 
stanovenému termínu nezahájil provoz nejmén  5 spoj , které byl podle této 
smlouvy povinen provozovat, nebo ve kterémkoliv týdnu Doby pln ní p erušil, 
omezil i ke stanovenému termínu nezahájil provoz nejmén  15 spoj , které 
byl podle této smlouvy povinen provozovat, 

d) porušil kteroukoli ze svých povinností dle l. 3 odst. 1 až 4 a odst. 6 a l. 8 
odst. 6 a 7 této smlouvy,  

e) porušil kteroukoli ze svých povinností dle l. 8 odst. 11 této smlouvy a 
p íslušné porušení i p es výzvu Objednatele ve lh t  15 dn  neodstranil,   

f) porušil svou povinnost p edložit nebo akceptovat dodatek k této smlouv  ve 
lh t  stanovené podle l. 9 odst. 1 této smlouvy a p íslušné porušení i p es 
výzvu Objednatele ve lh t  15 dn  neodstranil,  

g) se dopustil jakéhokoliv jiného porušení této smlouvy, o kterém již p i uzav ení 
této smlouvy v d l nebo musel v d t, že by Objednatel smlouvu neuzav el, 
pokud by takové porušení p edvídal; 

h) Objednateli oznámí, že nedodrží n kterou ze svých povinností oprav ujících 
Objednatele k odstoupení od smlouvy dle p edchozích ustanovení tohoto 
odstavce, nebo jedná takovým zp sobem, ze kterého nepochybn  vyplývá, že 
se dopustí kteréhokoliv z porušení dle p edchozích ustanovení tohoto 
odstavce a na výzvu Objednatele nedá p im enou jistotu, že p íslušnou 
povinnost dle této smlouvy splní.  

5. Objednatel je oprávn n od této smlouvy odstoupit, pokud bude v dob  trvání této 
smlouvy Dopravce, kterýkoliv len statutárního i jiného orgánu Dopravce, nebo 
jeho vedoucí zam stnanec pravomocným odsuzujícím rozsudkem shledán 
vinným ze spáchání trestného inu souvisejícího s pln ním této smlouvy nebo s 
p edm tem podnikání Dopravce, i trestného inu spáchaného ve prosp ch 
organizované zlo inecké skupiny, trestného inu ú asti na organizované 
zlo inecké skupin , legalizace výnos  z trestné innosti, podílnictví, p ijetí 
úplatku, podplacení, nep ímého úplatká ství, podvodu nebo úv rového podvodu, 
v etn  p ípad , kdy jde o p ípravu, pokus nebo ú astenství na takovém trestném 
inu.  
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6. Objednatel je dále oprávn n od této smlouvy odstoupit: 

a) pokud se Dopravce dopustí opakovaného i trvajícího porušení jakýchkoliv 
jiných svých povinnosti dle této smlouvy, a p íslušné porušení i p es výzvu 
Objednatele v jím stanovené p im ené lh t  neodstraní, i v pr b hu 
jednoho roku znovu zopakuje;   

b) pokud na stran  Dopravce nep etržit  trvají mimo ádné nep edvídatelné a 
nep ekonatelné p ekážky déle než 90 dní; 

c) v jiných p ípadech stanovených platnými právními p edpisy. 

7. Pokud se v d sledku p ijetí jakéhokoliv nového zákona nebo jiného obecn  
závazného p edpisu platného v eské republice (v etn  p edpis  Evropské unie) 
nebo jejich zm n následn  po uzav ení této smlouvy ukáže pln ní jakéhokoliv 
podstatného ujednání této smlouvy jako nedovolené, zavazují se Smluvní strany 
postupem dle l. 16 odst. 14 této smlouvy v dobré ví e jednat o uzav ení dodatku, 
který by tuto smlouvu upravil p im en  novým okolnostem. Za podstatné 
ujednání se bude pro tyto ú ely považovat jakékoliv ujednání, o kterém lze 
od vodn n  o ekávat, že by p i jeho absenci nebo závažné zm n  nemohla mít 
p íslušná Smluvní strana zájem na uzav ení této smlouvy. Nedosáhnou-li 
Smluvní strany dohody o takovém dodatku do devadesáti (90) dní od doru ení 
výzvy kterékoliv Smluvní strany k jednání, má Smluvní strana, z jejíhož pohledu 
je dot ené ujednání podstatné, právo od této smlouvy odstoupit. 

8. Pokud by Objednatel v d sledku p ijetí jakéhokoliv nového zákona nebo jiného 
obecn  závazného p edpisu platného v eské republice (v etn  p edpis  
Evropské unie) nebo jejich zm n nebo v d sledku podstatné zm ny interpretace 
sou asných právních p edpis  (a) se stal povinným zajiš ovat dopravní 
obslužnost svého území ve ejnými službami jiným zp sobem než doposud, nebo 
(b) ztratil kompetenci zajiš ovat dopravní obslužnost na svém území ve ejnými 
službami, nebo (c) se stal povinným provést nové výb rové ízení na výb r 
dopravce poskytujícího ve ejné služby, zavazují se Smluvní strany postupem dle 
l. 16 odst. 14 této smlouvy v dobré ví e jednat o uzav ení dodatku, který by tuto 

smlouvu upravil p im en  novým okolnostem. Pokud Smluvní strany 
nedosáhnou dohody o takovém dodatku do devadesáti (90) dní od doru ení 
výzvy Objednatele k jednání nebo pokud takový dodatek nem že s ohledem na 
povahu v ci sám o sob  vést k souladu s nov  nastalým právním stavem ve 
smyslu p edchozí v ty, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit.  

9. Smluvní strany v souvislosti s tímto l. 13 smlouvy výslovn  vylu ují aplikaci § 
2003 odst. 1 NOZ.  

10. V p ípad  p ed asného zániku této smlouvy z jakéhokoliv d vodu je Dopravce 
povinen bez zbyte ného odkladu u init oznámení popsané v l. 16 odst. 3 
smlouvy (pro vylou ení pochybností platí, že lh ta dle ustanovení l. 16 odst. 3 
smlouvy se v p ípad  p ed asného zániku smlouvy neuplatní).  

 
LÁNEK 14 

MIMO ÁDNÉ P EKÁŽKY  
 

1. Za porušení této smlouvy se nepovažuje, pokud kterákoliv Smluvní strana svou 
povinnost dle této smlouvy nesplní z toho d vodu, že jí v tom do asn  nebo 
trvale zabránila mimo ádná nep edvídatelná a nep ekonatelná p ekážka vzniklá 
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nezávisle na její v li (§ 2913 NOZ). Za mimo ádné nep edvídatelné a 
nep ekonatelné p ekážky se zejména považují p írodní katastrofy, havárie v etn  
dopravních nehod nezp sobených personálem Dopravce, mimo ádné klimatické 
podmínky, ob anské nepokoje, vojenské, celní nebo policejní operace (s 
výjimkou kontrol pln ní povinností Dopravce nebo jeho personálu podle obecn  
závazných právních p edpis ), mimo ádné zvýšení hustoty provozu na 
pozemních komunikacích nezp sobené Dopravcem i jeho personálem a stávky 
vyvolané otázkami obecného (ve ejného) zájmu (nap . centráln  vyhlášené 
generální stávky).  

2. Za mimo ádné nep edvídatelné a nep ekonatelné p ekážky se však pro vylou ení 
jakýchkoliv pochybností nepovažují p ekážky vzniklé z osobních, majetkových i 
jiných pom r  Dopravce, jeho subdodavatel  i osob s nimi propojených (nap . 
jejich hospodá ské pom ry, stávka mající p vod v okolnostech souvisejících s 
pln ním i nepln ním této smlouvy, porušení jakýchkoliv právních p edpis  
t mito subjekty apod.), uzavírka komunikace i jiná obdobná událost, dále 
p ekážky, které vznikly teprve v dob , kdy Dopravce byl v prodlení s pln ním své 
povinnosti, ani p ekážky, které je Dopravce dle této Smlouvy povinen p ekonat.  

3. Mimo ádných nep edvídatelných a nep ekonatelných p ekážek ve shora 
uvedeném smyslu, a to zejména, nikoliv však výlu n , okolností spo ívajících v 
nepr jezdnosti i ztížené pr jezdnosti pozemních komunikací, je povinná 
Smluvní strana oprávn na se dovolat pouze tehdy, jestliže vynaložila veškeré 
úsilí, které po ní lze spravedliv  požadovat, aby svou povinnost splnila i 
následky jejího nespln ní v maximálním možném rozsahu zmírnila (viz nap . l. 9 
odst. 8 této smlouvy).  

4. Ú inky vylu ující odpov dnost Smluvní strany dle tohoto l. 14 smlouvy jsou 
omezeny pouze na dobu, po kterou mimo ádná nep edvídatelná a 
nep ekonatelná p ekážka, s níž jsou spojeny p íslušné povinnosti, trvá. Lh ta ke 
spln ní p íslušných povinností se prodlužuje pouze o dobu, po kterou danou 
smluvní povinnost nebylo v d sledku nastalých mimo ádných nep edvídatelných 
a nep ekonatelných p ekážek objektivn  možné splnit. 

 
LÁNEK 15 

KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 
 

1. Všechna oznámení, výzvy, právní jednání, informace a jiná sd lení u in ná ve 
v cech této smlouvy mohou být doru ována (a) osobn , nebo (b) prost ednictvím 
provozovatele poštovních služeb, nebo (c) prost ednictvím datové schránky, 
nebo (d) faxem, nebo (e) elektronickou poštou (e-mailem) na následující adresy k 
rukám následujících osob: 

Ústecký kraj 
Velká Hradební 3118/48,  
400 02 Ústí nad Labem  

Datová schránka: t9zbsva 
 

kontaktní osoba pro jednání ve v cech smlouvy:  
Ing. Jind ich Fran k, vedoucí odboru dopravy a silni ního hospodá ství  
tel.: + 420 475 657 525 
mobil: + 420 737 203 661 
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fax.: + 420 475 207 769 
e-mail.: franek.j@kr-ustecky.cz 

kontaktní osoba pro jednání v technických otázkách:  
Ing. Jakub Je ábek, vedoucí odd lení dopravní obslužnosti 
tel.: + 420 475 657 527 
mobil: + 420 737 203 884 
fax.: + 420 475 207 769 
e-mail.: jerabek.j@kr-ustecky.cz 
 
ARRIVA TEPLICE  s.r.o. 
Emílie Dvo ákové 70, 415 01  Teplice 
Datová schránka: ipmuf22 
 

kontaktní osoba pro jednání ve v cech smlouvy:  
k rukám: Jan Gaisler, jednatel 
tel.: 417 538 253 
mobil.: 602 422 606 
fax.: 417 539 615 
e-mail.: jan.gaisler@arriva.cz 

kontaktní osoba pro jednání v technických  otázkách:  
k rukám: Petr Havlík, dopravní editel 
tel.: 417 538 253 
mobil.: 777 723 888 
fax.: 417 539 615 
e-mail.: petr.havlik@arriva.cz 
nebo na takovou jinou poštovní a/nebo elektronickou adresu i k rukám jiných 
osob, než je shora uvedeno, pokud o takové zm n  u iní p íslušná Smluvní 
strana (adresát) oznámení v souladu s tímto l. 15.  
 

2. Veškerá oznámení, informace a jiná sd lení podaná ve v cech této smlouvy se 
považují za doru ená (i) dnem, kdy je adresát osobn  p evezme, (ii) dnem, kdy je 
adresát p evezme na své poštovní adrese, (iii) dnem, kdy je datová zpráva 
doru ena adresátovi podle zákona . 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokument , v platném zn ní, (iv) dnem, kdy je odesílateli 
technickými prost edky potvrzeno, že faxová zpráva byla doru ena adresátovi, 
nebo (iv) dnem prokazatelného odeslání na elektronickou adresu Smluvní strany 
(e-mail), a to za podmínky, že je zpráva opat ena zaru eným elektronickým 
podpisem osoby oprávn né v dané v ci jednat za odesílající Smluvní stranu.  

 
LÁNEK 16 

ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ 
 

1. Dopravce je povinen zachovávat ml enlivost o veškerých skute nostech, které se 
od Objednatele dozv d l nebo v budoucnu dozví v souvislosti s touto smlouvou, 
zejména, nikoliv však výlu n , o jakýchkoliv informacích vztahujících se 
k zabezpe ení odbavovacího systému IDS Ústeckého kraje. Dopravce je 
v souladu s § 1730 NOZ povinen aktivn  dbát o to, aby takové informace nebyly 
zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného d vodu. Dopravce 
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není povinen zachovávat ml enlivost o informacích, ve vztahu k nimž mu 
Objednatel p edem výslovn  oznámí, že je nepovažuje za d v rné. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a je uzavírána na 
dobu ur itou do prosince 2024, p i emž poslední den platnosti této smlouvy v 
prosinci 2024 bude Objednatelem up esn n p edem nejpozd ji dne 30.9.2023. 
Tím nejsou dot ena práva a povinnosti Smluvních stran, o nichž smlouva 
stanoví, že se uplatní i po tomto dni; Smluvní strany se v této souvislosti 
v souladu s § 2000 odst. 2 NOZ p edem vzdávají svého práva domáhat se po 
uplynutích deseti let zrušení t mto práv m a povinnostem odpovídajících 
závazk . Tato smlouva nabývá ú innosti v celém rozsahu okamžikem spln ní 
všech podmínek stanovených v § 8 odst. 2 zákona o ve ejných službách a l. 3 
odst. 5 této smlouvy s výjimkou l. 3 odst. 1 až 4 a odst. 6, l. 10 odst. 1, 2, a 54 
až 60 této smlouvy, které nabývají ú innosti podpisem smlouvy ob ma 
Smluvními stranami. Dopravce je povinen splnit své povinnosti dle l. 3 odst. 1 až 
4 a 6 až 7 této smlouvy a init veškeré kroky ke spln ní všech podmínek 
uvedených v l. 3 odst. 5 této smlouvy bezodkladn  po uzav ení této smlouvy 
tak, aby podmínky tohoto lánku byly spln ny v souladu s l. 3 odst. 6 této 
smlouvy nejpozd ji dne 1.12.2014. 

3. Nejpozd ji šest m síc  p ede dnem ukon ení Doby pln ní je Dopravce povinen 
Objednateli doru it oznámení, ve kterém sd lí, které linky a spoje zajiš ované na 
základ  této smlouvy hodlá provozovat i po ukon ení Doby pln ní komer n  (tj. 
na vlastní riziko a náklady bez nároku na jakékoliv úhrady od Objednatele) a po 
jakou dobu.  

4. Jestliže po dobu trvání této smlouvy dojde v eské republice k zavedení m ny 
Euro, budou všechny ástky uvedené v této smlouv  v eských korunách 
p epo teny na m nu Euro podle p epo ítacího koeficientu stanoveného na 
základ  obecn  závazného právního p edpisu. 

5. S údaji, které Objednatel obdrží od Dopravce v souvislosti s p edm tem této 
smlouvy, není Objednatel povinen nakládat jako s informacemi d v rnými a 
zejména za ú elem zajišt ní transparentnosti vynakládání ve ejných prost edk  
je oprávn n je i bez souhlasu Dopravce zve ejnit na svých internetových 
stránkách i jiným vhodným zp sobem.  

6. Dopravce je seznámen se skute ností, že Ústecký kraj, jako územní 
samosprávný celek, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho 
p sobnosti dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, 
v platném zn ní. 

7. Dopravce bere na v domí, že poskytování pen žních prost edk  dopravci na 
základ  této smlouvy podléhá finan ní kontrole dle zákona . 320/2001 Sb., o  
finan ní kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých zákon  (zákon o 
finan ní kontrole), v platném zn ní, a že na neoprávn né použití nebo zadržení 
pen žních prost edk  Objednatele poskytnutých dopravci na základ  této 
smlouvy se vztahuje ustanovení § 22 zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových 
pravidlech územních rozpo tu, v platném zn ní. 

8. Dopravce není oprávn n postoupit práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její 
ásti t etí osob  bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel 

je oprávn n práva a povinnosti z této smlouvy postoupit bez omezení na t etí 
osoby i bez souhlasu Dopravce, a to v rozsahu, v jakém mu to umožní platné 
právní p edpisy týkající se mimo jiné ve ejného zadávání.  
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9. Dopravce není oprávn n odep ít pln ní dle této smlouvy, a to ani v p ípad , 
budou-li pro takové odep ení dány podmínky dle v § 1912 NOZ.  

10. Dopravce na sebe touto smlouvu p ebírá nebezpe í zm ny okolností ve smyslu § 
1765 odst. 2 NOZ, a to zejména, nikoliv však výlu n , v souvislosti se zm nou 
náklad  Dopravce vynakládaných p i pln ní této smlouvy; tím nejsou dot ena 
ustanovení o úpravách cen dle l. 4 odst. 5 této smlouvy ani ustanovení o 
mimo ádných nep edvídatelných a nep ekonatelných p ekážkách dle l. 14 této 
smlouvy.  

11. Dopravce výslovn  prohlašuje, že je podnikatelem, který tuto smlouvu uzav el p i 
svém podnikání, a nem že se tudíž domáhat zrušení této smlouvy dle § 1793 
NOZ (neúm rné zkrácení), ani neplatnosti této smlouvy dle § 1796 NOZ (lichva). 
Smluvní strany v této souvislosti dále výslovn  vylu ují aplikaci ustanovení § 
1799 a § 1800 NOZ (doložky u smluv uzavíraných adhezním zp sobem).  
 

12. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o p edm tu smlouvy a všech 
náležitostech, které Smluvní strany m ly a cht ly ve smlouv  ujednat, a které 
považují za d ležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev v le Smluvní 
strany u in ný p i jednání o této smlouv  nebo po jejím uzav ení nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze Smluvních stran. Smluvní strany si nep ejí, aby ve smyslu § 
558 odst. 2 NOZ p i výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy byly p ed 
dispozitivními ustanoveními zákona up ednost ovány obchodní zvyklosti 
zachovávané obecn  i v odv tví týkajícím se p edm tu pln ní této smlouvy, ani 
dosavadní nebo budoucí praxe zavedená mezi Smluvními stranami. Smluvní 
strany dále pro výklad této smlouvy výslovn  vylu ují aplikaci § 557 NOZ (výklad 
výrazu k tíži toho, kdo jej použil jako první). 

13. Každá Smluvní strana prohlašuje, že p ed uzav ením této smlouvy splnila 
p edsmluvní informa ní povinnost ve smyslu § 1728 NOZ a nemá v této 
souvislosti v i druhé Smluvní stran  žádné nároky. 

14. V p ípad , že kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane nebo bude 
shledáno neplatným, neú inným i nevymahatelným, nebude to mít vliv na 
platnost, ú innost i vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují nahradit neplatné, neú inné nebo nevymahatelné ustanovení 
platným, ú inným a vymahatelným ustanovením, které bude mít do nejvyšší 
možné míry stejný a právními p edpisy p ípustný význam a ú inek, jako byl 
zám r ustanovení, jež má být nahrazeno. V p ípad , že kterékoli ustanovení této 
smlouvy bude shledáno zdánlivým (nicotným), zavazují se Smluvní strany obsah 
takového zdánlivého ustanovení dodate n  vyjasnit, a jeho vadu tak odstranit; 
vliv takové vady na ostatní ustanovení této smlouvy se posoudí obdobn  podle 
tohoto l. 16 odst. 14 smlouvy.  

15. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
po dvou vyhotoveních. 

16. Nedílnou sou ástí této smlouvy jsou tyto p ílohy: 
P íloha . 1 – Vymezení linek a spoj   
P íloha . 2 – Standardy kvality a bezpe nosti  
P íloha . 3 – Služby související s provozováním dopravy 
P íloha . 4 – ipové karty a elektronický odbavovací systém 
P íloha . 5 – Tarif a p epravní podmínky 




