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Preambule 

Objednatel a Dodavatel (společně rovněž "Smluvní strany") se dohodli na vypracování 

"Analýzy Tarifu PID na území HL m. Prahy a Středočeského kraje s výhledem na rozvoj 

společného IDS Prahy a Středočeského kraje" (dále jen "Dílo"). 
V souladu s občanským zákoníkem se touto smlouvou uzavřenou na základě veřejné 

zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi 
Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění · 

v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele a 

Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu. 

1. Článek 
Předmět plnění 

Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli Analýzu Tarifu PID na území Hl. m. Prahy a 
Středočeského kraje s výhledem na rozvoj společného IDS Prahy a Středočeského kraje 
v souladu se zadáním rozepsaným v příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Článek 
Cena za předmět plnění: 

2.1. Objednatel se zavazuje za předmět plnění specifikovaný v Článku 1 zaplatit odměnu 
ve výši: 

Cena bez DPH: 1.951.000,- Kč 

DPH: 409.710,- Kč 

Cena s DPH: 2.360.710,- Kč 

Uvedená cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty 

veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění. 

2.2. Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. 

Cena včetně DPH činí 2.360.710,- Kč. 

3. Článek 
Platební podmínky 

3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového 

dokladu (faktury), nejpozději však do 15 dnů ode dne plnění. Součástí faktury musí 

být podrobný rozpis konkrétně uskutečněného plnění. 

3.2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plnění. 

3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy. 

3.4. Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví 
Smlouvy. 
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3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 30 dnů. 

3.6. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí 

obsahovat minimálně tyto údaje: 
a) označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní 

spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, 

včetně spisové značky, 

b) předmět a číslo smlouvy, 

c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a 

fakturovanou částku, 
d) základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby 

Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury. 

3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat 

právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit 

Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na 

minimálně 30 dnů. 

3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet Dodavatele, 

vedený u banky v České republice, specifikovaný v této Smlouvě. Ke splnění závazku 

Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele. 

4. Článek 
Stanovený termín a místo plnění 

4.1. Dodavatel je povinen předložit plnění dle článku 1. k rukám Mgr. Jaroslava Macha, 

tel.: 236 004 286, e-mail: Jaroslav.mach@praha.eu, včetně předávacího protokolu, na 

adresu Jungmannova 35/29, 110 21 Praha 1, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne 

podpisu smlouvy. 

5. Článek 
Smluvní sankce 

5 .1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plněni dle článků 1. této Smlouvy 

zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z maximální ceny 

předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. této Smlouvy za každý započatý 

kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti. 
5.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Dodavatel překročí 

termín dodání plnění dle článku 4. 1. o více než 30 kalendářních dní. 

5.3. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího 

doručení. 

5.4. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti 

odměně za provedení veřejné zakázky. 
5.5. Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na 

náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu. 
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6. Článek 
Další podmínky 

6.1. Smluvní strany této Smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena 
v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně 
přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této 
Smlouvy, datum jejího podpisu a její text. 

6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

6.3. Smluvní strany této Smlouvy výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) zajistí hl. m. Praha. 

6.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace 
obsažené v této Smlouvě byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně požádají. 

6.5. Dodavatel je podle§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků 
poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých 
případných subdodavatelů. 

6.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této Smlouvy na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně. 

6.7. Pro případné spory Smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu 
Objednatele. 

6.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a 
jeden Dodavatel. 

6.9. Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn 
Smlouvy číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními 
stranami. 

6.1 O. Smluvní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

7. Článek 
Licenční ujednání 

Dodavatel souhlasí s tím, aby Objednatel předmět plnění (dílo) dále rozmnožoval, 
rozšiřoval jeho originál či rozmnoženiny, sděloval ho veřejnosti, to vše v neomezeném 
rozsahu a celosvětově. Dodavatel dále souhlasí s tím, aby Objednatel předmět plnění 
upravoval a zpracovával. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1.: Požadavky na zpracování 

2S . C:. · :2.-D -1/ V Praze dne ............ . .......... . 

Hlavní město Praha 
Ing. Pavel Šustr 
Pověřený řízením odboru RFD MHMP 

2 a -Ju- ~~ 
V Praze dne ...... · ...... .. ... . .... . 

Za Do . " ' . 

Deloitte Advisory s.r.o. 
Ing. Jakub Sova 
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Příloha č. 1. Výzvy 

Zadání veřejné zakázky 

1. ZÁKLADN[ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

Název: Analýza Tarifu PID na území Hl. m. Prahy a Středočeského kraje s výhledem na rozvoj 
společného lOS Prahy a Středočeského kraje . 

Stručný popis předmětu: Analýza tarifu PID se zaměřením na společný lOS Prahy a Středočeského 
kraje a zejména s ohledem na odsouhlasené principy integrovaného tarifu; posouzení možností 
nových produktů (provázání s klidovou dopravou, integrace železnice a rychlíků a s přihlédnutím ke 
specifikům zvláštních projektů (např. nostalgické vlaky)), posouzení efektivity stávajícího tarifu pro 
Prahu a Středočeský kraj; jedna jízdenka pro celou cestu v rámci lOS, provázanost jízdních dokladů 
včetně zohlednění vazeb na místní MHD měst Středočeského kraje a vazba na schválené dokumenty 
obou příslušných orgánů, zavedení nových produktů, zavedení případných chybějících tarifních sazeb 

(modifikací předplatného) na územíStředočeského kraje, posouzení a případný návrh redukce málo 
využívaných jízdních dokladů napříč systémem PID, posouzení tarifních sazeb v logických násobcích 
měsíční, čtvrtletní a roční jízdné, nastavení mode I u valorizace tarifu ve vazbě na cílovou inflaci. 

2. PODROBNÝ POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Dopravní systém Pražská integrovaná doprava zaujímá v současnosti území Hl. m. Prahy a cca 
polovinu území Středočeského kraje. Cílovým stavem je společný IDS na území obou krajů 
s přesahem do sousedních krajů Středočeského kraje. Nový společný lOS Prahy a Středočeského kraje 

zahrnuje železnici, metro, tramvaje, autobusy, lanovou dráhu a přívozy. Pokrývá celé území Hl. m. 
Prahy a Středočeského kraje, kde bude obsluhováno: 

• 2.574.378 obyvatel-tzn. 24% obyvatel celé ČR (stav k 1. 1. 2015) 

• 1.145 obcí 
• Území o rozloze 11.511 km2 

Předmětem veřejné zakázky jsou služby analyzující tarif PID se zaměřením na společný lOS Prahy a 
Středočeského kraje s ohledem na odsouhlasené principy integrovaného tarifu, posouzení možností 
nových produktů (provázání s klidovou dopravou, integrace železnice a rychlíků) , posouzení efektivity 

stávajícího tarifu pro Prahu (HMP) a Středočeský kraj (SčK); jedna jízdenka pro celou cestu v rámci 
IDS, provázanost jízdních dokladů a vazba na schválené dokumenty příslušných orgánů obou krajů. 

Jednotlivé úkoly, které bude uchazeč plnit, lze specifikovat následovně: 

1. Východiska a schválené podklady v orgánech HMP a SčK s nimiž musí být závěry 

zpracovávaného dokumentu v souladu: 

• Usnesení orgánů ke společnému lOS HMP a SčK, zejména Usnesení RHMP č. 2994 ze dne 

8. 12. 2015 k integraci veřejné dopravy do jednoho společného lOS Prahy a Středočeského 
kraje (příprava společného organizátora, jednotný integrovaný tarif ... ) 

• Usnesení č. 011-45/2015/RK ze dne 21. 12. 2015- Integrace veřejné dopravy v Praze a 
Středočeském kraji -ll. Etapa 

• Usnesení RHMP č. 3204 ze dne 20. 12. 2016 k prováděcímu projektu pro Multikanálový 
odbavovací systém 

• sleva pro děti, žáky a studenty ve výši 75 % (nový vládní projekt)- jen příměstské linky 
s dojezdem do HMP 

• sleva pro seniory65+ ve výši 75% (nový vládní projekt)- jen příměstské linky s dojezdem 

doHMP 

• akceptace závěrů a vynucených změn spojených s projektem MOS 





2. Analýza tarifu PID s akcentem na vhodnou a přiměřenou rovnováhu jednotlivých požadavků na 
úzce propojený (společný} tarif na území HMP a SčK: 

• tarifní uspořádání- pásmově zónový tarif- kombinace pásmového a zónového tarifu, tzn. 
pásmový tarif, jež až ve vzdálenějš ích oblastech Středočeského kraje od Prahy bude 

rozdělen na jednotlivé výseče/zóny pro zohledněn í tangenciálních vazeb s ohledem na 
lokální centra; 

• přestupnost (cesta na jednu jízdenku napříč všemi dopravci i druhy dopravy - metro, 
tramvaje, lanová dráha, přívozy, autobusy, vlaky včetně rychlíků) ; 

• papírové jednotlivé jízdenky s časovou a pásmovou platností dostupné v předprodeji, 

v prodejních automatech a u řidičů linek PID, zejména v příměstských linkách; 

• zajištění požadovaného stupně krytí nákladů na dopravní obsluhu s ohledem na 
ekonomické možnosti objednatelů (HMP, SčK, obce); 

• cenové zvýhodnění pro cestující s předplatními jízdními doklady; 

• struktura jednotlivého jízdného ve vazbě na pásma/zóny a časová platnost; 

• nepřenosné jízdní doklady v kontextu zákona o ochraně osobních údajů; 

• přenosné jízdní doklady 
• konkurenceschopnost vůči individuální automobilové dopravě ; 

• jednoduchost a přehlednost pro cestující i pracovníky dopravce; 

• minimální nároky na odbavovací systém (maximální urychlení při individuálním odbavení 
řidičem) a na informování cestujících o tarifu (souvisí s jednoduchostí tarifu); 

• jednoduché a rychlé odbavení bez zbytečného obtěžování uživatelů veřejné dopravy; 

• minimalizace rozdílů tarifní struktury; 

• přeprava zavazadel a živých zvířat s ohledem na bezpečnost a právní předpisy; 

• cenový výměr MF; 

• srovnání s evropskými městy a IDS (minimálně Vídeň, Mnichov, Berlín, Drážďany, 

Hamburk, Ženeva, Curych, Bratislava, Varšava, Budapešť a Paříž); 

• srovnání s jinými městy a lOS (minimálně Brno, Ostrava, Plzeň); 

3. Analýza tarifu PID se zaměřením na kategorie cestujících, strukturu jízdného, poskytované 
slevy a bezplatné přepravy včetně zjednodušeného, avšak jednoznačného dokladování 
nároků na tyto slevy, časovou a pásmovou/ zónovou platnost, ekonomickou provázanost 

mezi jednotlivými druhy jízdného na území obou uvedených krajů, místní tarify lokálních 
center. 

4. Návrh tarifní struktury a nových produktů ve vazbě na schválenou koncepci tarifu, analýza 
a návrh úprav vzájemné vazby mezi jednotlivými druhy jízdnkh dokladů, tarifní provázání 
klidové dopravy s veřejnými službami v přepravě cestujících včetně clearingu tržeb, 

posouzení efektivity (výnosů) stávajícího tarifu a nově navrhovaného tarifu, zásady pro 
pravidelné a závazné úpravy tarifu, s ohledem na schvalovací proces v obou krajích a 
nezbytný koncenzus obou samosprávných orgánů. 

S. Pravidla pro vyhlašování tarifních opatření v krizových situadch- živelná pohroma, smog 
apod. ve vazbě na pravomoci samosprávných orgánů a následných úprav výše kompenzace 

pro dopravce zaji šťující ve řejné služby (úprava běžných výdajů rozpočtu krajů na zvýšení 
kompenzací za uniklé tržby na zajištění veřejných služeb- a to oba kraje) . 




