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SMLOpVA o SPOLUPRACI Pl'u ZAJISTOVANi DOPRAVNI: 93§LUZNOST1
VEREJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEREJNOU DRAZNI OSOBNi

DOPRAVOU

uzavfené niie uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ustanovenimi § 24 zékona 15.
129/2000 Sb., 0 krajl’ch (krajské zf'izeni), ve zném' pozdéjéich pfedpisfi, a § 160, § 163 a nésl.
zékona 13. 500/2004 8b., sprévm’ féd, ve zném’ pozdéj§ich pfedpisfi, mezi smluvnimi stranami:

1. Ustecky kraj
Sidlo: Velké Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem
Zastoupeny: Oldfichem Bubeniékem, hejtmanem Usteckého kraje
IC‘: 70892156
016:: CZ70892156
Bankovm’ spojeni: , 61510 I'létu:

(déle jen ,,Kraj“)

2. Statutérni mésto Usti nad Labem

Sidlo: Vclké Hradebni 2336/8, 401 00 Usti nad Labem
Zastoupené: Ing. Vérou Nechybovou, primétorkou Statutémiho n1ésta Usti nad

Labem
1C: 00081531
13165: CZOOO81531
Bankovni spojem’: , éislo fiétu:

(délejen ,,Mést0“, spoleéné s Krajem déle jen ,,Smluvm’ strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A)Kraj vsouladu 5 § 3 zékona é. 194/2010 Sb., 0 vef'ejnych sluibéch v pfepravé
cestujicich a o zméné dal§ich zékonfi, v platném znéni, zaji§fuje dopravnl’ obsluinost‘
(Izemi Kraje vefejnymi slqami v pfepravé cestujicich vef'ejnou dréini osobni
dopravou a vef‘ejnou linkovou dopravou, a to vrémci integrovaného dopravm’ho
systému Kraje;

(B) Mésto v souladu 3 § 3 zékona é. 194/2010 8b., 0 vefejnjmh sluibéch v pfepravé
cestujicich a o zméné daléich zékonfi, v platném znéni, zajiét’uje dopravni obsluinost
fizemniho obvodu Mésta vefejnou dréini osobm’ dopravou a vefejnou linkovou
dopravou;



(C) trasy nékterych Iinek a spojfi zajiét‘ujicich dopravm' obsluinost L'lzeml' Kraft 1.2::integrovaného dopravm’ho systému Kraje jsou zéésti vedeny v L’Izemnim A.~31Mésta, v dtlsledku éehoz je dopravm' obsluinost v tomto obvodu paralelné zajié‘. mKrajem i Méstem:
(D)p0dstamé cast linek a spojtl \‘ef'ejné dréini osobm' dopravy a vef-ejné linkové cor; -_jejichi trasy \‘edou \' uzemnim obvodu Mésta, je provozovéna dopravcem zajiét‘g ; -

doprax'ni obslummst Masta:
1E nje x zéjnzu 0' "‘3a i névétéx'nikfl Kraje a Mésta, ktef'i vyuiivaji vef‘ejnou dréini 050?:impraxu a x'efejnou linkox'ou dopravu. aby byly vzéjemné uznévény papirove’ jizgr.‘deklad} 3 SMS a SEJF elektronické jizdm’ doklady (déle jen ,,jizdn1’ doklady“x _\su‘.o\'ané doprax‘ci zajigt‘ujicimi dopravni obsluinost fizemi Kraje na stl‘ané jedne adog-rm cem zajiSt'ujicim dopravni obsluinost L’lzemm'ho obvodu Mésta na strané druhe.dksiedku éehoi maji Kraj i Mésto zéjem na tom, aby se dopravce zajiét‘ujfc-zdeprax'ni obsluinost (lzemniho obvodu Mésta zapojil do integrovaného doprax‘nihcsystému Kraje;
{F J x’zéjemné uznévéni jizdm’ch dokladfi vystavovanych dopravci ii§fujicimi doprax‘m'obsluZnost L’Jzemi Kraje a dopravcem zqiis't’qiicim dopravm’ obsiuz’nost fizemm’hoobvodu Mésta ve smyslu bodu (E) vyiée mfiie mil za nésledek, ie nékteré tey zadopravnf vykony provedené jedm’m dopravcem obei jiny dopravce:
(G) dopravci zajiét‘ujici dopravni obsluinost fizemi Kraje ani dopravce zajiét‘ujici dopravniobsluinost fizemm’ho obvodu Mésta nenesou iédné riziko spojené s viléi trieb;
(H)Ize pf‘edpoklédat, 2e vzéjemné uznévz’mi jizdm’ch dokladfi vystavovanych dopravcizaji§t’uj1’cimi dopravm’ obsluinost uzemi Kraje a dopravcem zaji§fujicim dopravniobsluznost L'lzemm'ho obvodu Mésta ve smyslu bodu (E) v51§e bude mit vliv na celkovétriby dopravce zaji§t’ujiciho dopravm’ obsluinost L'lzemm'ho obvodu Mésta:
(I) v dfisledku shora uvedeného lze pfcdpoklédal, ie mfiie dojit i k situaci. kd)‘ se zvjréiplatba kompenzace hrazené Méstem dopravci zajiét’ujicimu dopravm’ obshlznostL'lzemniho obvodu Mésta. V tomto pf‘ipadé mé Kraj zéjem Méstu nahradit tutozvy’éenou platbu kompenzace za podminek sjednany’zch v Ie’to smlouvé:
(J) z vyée uvedenych di’xvodfi je nezbytne’ stanovit principy vyrovnévém’ zr'Ze‘A :‘Adrkzzji‘chdopravci zajiét'ujicimi dopravm’ obsluinost fizemi Kraje \' 11:21:: .:f::'r".méhodepravniho systému Kraje na strané jedné a dopravcem zafzftfl. :.7 " i :rax‘niobsluZnost L’lzemniho obvodu Mésta na strané druhé mezi K:‘.‘:f:::‘. . ' ‘..' fixoz istanovit zpfisob feéem’ dals‘n’ch souvisejicich otézek:
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DOHODLY SE SMLUVNi STRANY NASLEDOVNE:

(":Iének I.
DEFINICE POJHL

Pro (1?:e této smlouvy budou mit nésledujt.’ A . 7 . - -- . ,
a) ,.d0p1'avce MHD“ znamené doprz' .. . ' ' ,. - g: dopravm’obsluZnost fizemm’ho obvodu Mix-1.
b) .,d0pravci DUK" znamenaji .‘st'. .- y - - A A . A." ‘ EEK zajiét'ujidopravm' obsluinost Knife ' 3; - _ , . . - _ . . ‘ ' . .ira'inl' osobm'

Q
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C)

d)

6)

g)

h)

dopravou vycet dopravcfi DUK je uveden v priloze 1 Smluvnich prepravnich
podminek DUK zverejnénych na webu Kraje;

,,trzby“ znamenaji trzby z jizdného a triby zpiepravy zavazadel, které jsou
realizove’my na zékladé smlouvy o veiejnych sluibéch vpiepravé cestujicich
uzavfené mezi dopravcem MHD a Méstem nebo mezi dopravcem DUK a Krajem;

,,referenéni mésiéni triby“ znamenaji prfimérné mésiéni triby dopravce MHD v K1“:
bez DPH, 11 nichi lze piedpoklédat, ie by byly dopravccm MHD realizovény pfi
neexistenci vzéjemného uznévéni jizdnich dokladfi vystavovanych dopravci DUK
na strané jedné a dopravcem MHD na strané druhé ve smyslu této smlouvy, a které
se ve vztahu k jednotlivému kalendéinimu mésici vypoéitaji jako souéin (i)
dopravniho vykonu skuteéné realizovaného dopravcem MHD na linkéch a spojich
objednavanych Méstem v ramci MHD v prisluSném kalendamim mésici 3 (ii)
referenénich trzeb na 1 km;

,,referenéni triby na 1 km“ znamenaji prfimérné triby dopravce MHD na 1 km
provedeného dopravniho vykonu v K6 bez DPH, o nichi lze pfedpoklédat, ie by
byly dopravcem MHD realizovany pri neexistenci vzajemného uznavéni jizdnich
dokladu vystavovanych dop1avci DUK 11a strané jedné a dopravcem MHD na
strané druhé ve smyslu této smlouvy;

,,DUK“ znamené integrovany dopravni systém Kraje nazvany Doprava Usteckého
kraje, v jehoi rémci zaji§t’uji dopravci uréeni Krajem dopravni obsluinost Kraje
veiejnou linkovou dopravou a vefejnou dréini osobni dopravou;

,,MHD" znamené veiejnou dréini osobni dopravu a vefejnou linkovou dopravu
(méstskou hromadnou dopravu), jejimi prostiednictvim Mésto zaji§fuje dopravni
obsluinost fizemniho obvodu Mésta Sezénni linky a lanové dréha dopravce MHD
nejsou souéésti piedmétu této smlouvy;

”zfictovaci centrum“ znamené osobu vybranou Krajem v souladu se zékonem é.
137/2006 Sb., 0 verejnych zakazkéch, ve znéni pozdéjéich zmen ktera bude
provadét rozfiétovani trzeb mezi dopravci DUK a dopravcem Mésta a vykonavat
dal§i stim souvisejici cinnosti. Ke dni uzavreni této smlouvy je zfiétovacim
centrem CSAD SVT Praha. 5.r0.. IC‘ 45805202, se sidlem Praha 8 Krizikova 4-6.
V pf'ipadé zménv v osobé zfictovaciho centra Kraj sdéli identifikacni a kontaktni
fidaje nového zfiétoxaciho centra Méstu nejpozdéji 2 mésice pred zménou v osobé
zuétoxaciho centra.

(‘L‘Iének 11.
UéEL SMLOUVY

l. Uéelem této smlouu je \zajemna spoluprace a koordinace Smluvnich stran smérujici k
(i) zajisténi \zajenmého uzna\éni jizdnich dokladu vystavovanych dopravci DUK na
strané jedné a dopraxcem MHD na strané druhé opravnujicich cestujici kvyuzivani
sluzeb verejné drazni osobni dopravy a verejné linkové dopravy poskytovanych témito
dopravci a (ii) nastaxeni principu vyrovnavani snizenych trzeb (resp. zvysene’
kompenzace hrazené Méstem dopravci MHD za zajist ovéni provozu MHD) v dfisledku
vzajemného uzna\am jizdnichdokladu dle te’to smlouvy.



[Q

('Jlének 111.
PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNiCH STRAN

Smluvni strany se dohodly na struktui'e tarifu a vyéi cen jizdného a pi‘epraméh
uvedenych v 11111026 13. 1 této smlouvy (déle jen ,,Cenik jizdného DUK“) a 11;;
bezplatnych pi‘epravéch uvedenych v pi'iloze 6. 2 této S1n10uvy (déle jen ,,Bezplatné
pi‘epravy“). Smluvni strany se zavazuji. 26 budou dodriovat strukturu jizdnich dokladu
a vyéi cenjizdného a pi‘epi‘aveného dle Ceniku jizdného DUK a Bezplatné piepravy a is
bez souhlasu druhé Smluvni strany nebudou zavédét v zc’mé Usti Had Labem Zédné dqléi
typy jizdnich dokladfi nad 1'é111ecjizdnich dokladfi stanovenych Cenikem jizdného DL'K
nebo bezplatné pi'epravy nad rémec Bezplatnych pfeprav, vyjma slev zévazné
stanovenych obecné zévaznymi prévm’mi pi'edpisy (napi. vymérem Ministerstva financi.
kterym se vydévé seznam zboii s regulovanymi ce11a111i).Vc vztahu ke slevém 2511-azné
stanovenym obecné zavaznymi pravnimi pIedpisy se Smluvni strany zavazuji up1a11t
Cenik jizdného DUK a/nebo Bezplatne’ p16p1avy takovym zpusobem aby neodp0101-al1'
obecné zavaznym p1avn1’m p1edpisf1m. K1aj je 0p1avnén zménit st1ukturu tarifu a 11’51
cen jizdného a pi'epravného uvedenych v Ceniku jizdného DUK bez souhiasu Mésta
pouze V p11padech kdy tyto zmény nebudou 1111't vliv 11a vy’si jednozonovy’ch jizdnich
dokiadu p10 zonu Usti nad Labem a dop1avce MHD dostane 0d K1me 3 dvoumésiénhn
pledstihem veskela data potrebna ke zménam Ceniku jizdného DUK, Tarifu DUK a
Smluvnich pi‘epravnich podminek DUK, a tyto zmény nebudou 1111't vliv 11a upravu SW.
tj. bude se jednat pouze 0 zménu vstupnich dat ve formétu X111] 21 binémich souborfl.
které dopravci MHD poskytne Kraj.
Pf‘ed pi'ipadnym zavedenim 110vého typu jizdniho dokladu v zéné Usti nad Labem nad
rémec Ceniku jizdného DUK uvedeného vpi‘iloze 1 této smlouvy nebo bezplatné
piepravy mad rz'1111ec Bezplatnych pieprav uvedenych v pi‘iloze 2 této smlouvy nebo
uéinénim jakéhokoliv jiného kroku ve smyslu piedchoziho pododstavce (s vyjimkou
zavedeni sievy zévazné stanovene’ obecné zévaznymi praivnimi piedpisy) musi by?
Smluvnimi stranami uzavi‘en pisemny dodatek ktéto smlouvé upravujici dopady
takového kroku na préva a povinnosti Smluvnich stran dle této sm10uvy.
V pfipadé zavedeni slevy zévazné stanovené obecné zévaznymi prévnimi piedpisy musi
bylt Smluvnimi stranami uzavi‘en pisemny dodatek k této smiouvé upravujici dopady
takové slevy 11a préva a povinnosti Smluvnich stran die této smlouvy jeété pied
zavedenim pi‘isiuéné slevy, je-li to moiné. jinak bez zbyteéného odkladu p0 jejim
zavedeni.

19:11 56 zavazuje zajistit ze dopravci DUK budou v 1amci DUK 11a linkéch vymezenych
plilohou 2 Smluvmch pleplavnich podminek DUK.

a) 0d 1.1.2016 uznavat papi1ové J1zdni doklady vydané dop1avcem MHD die
Tarifu DUK a vystavcné 11a zabezpeceném papiie s 0cl11a11nymi prvky kteié
0p1av1'1uji cestujici k vyuzivéni sluzeb velejné d1é211i osobni doplavy a velejne'
linkové dopravy vzoné Usti 11ad Labem a kteIé budou vydany vsouladu s
pliiohuc 1 této smlouvy;

b) 0d 1.1.2016 uznévat elektronickéjizdni doklady prosti’ednictvim SMS vydané a
platné dle Tarifu dop1avce MHD kleié 0131111nuii ccstujici k vyuiivéni sluieb
vereiné linkové doplavv v 26116: Usti 113d Labe111sv1jimk0u zeleznicnich linek;



‘d

0) 0d 1.1.2016 uznévat elektronické jizdni doklady prostf‘ednictvim aplikace SEJF
vydané a platné dle Tarifu dopravce MHD, které opravfiuji cestujici k vyuiivani
sluieb vef‘ejné linkové dopravy v zéné Usti nad Labem s vyjimkou Zelezniénich
linek;

d) 0d 1.1.2016 umoZfiovat bezplatnou pf‘epravu uvedenou v pfiloze (E. 2 te’to
smlouvy.

Kraj se zavazuje, fie Méstu poskytne veékeré potfebné informace o DUK véetné
zejména informaci 0 Tarifu DUK, Smluvm’ch pfepravnich podminkéch DUK,
zflétovacim centru a zpfisobu a frekvenci komunikace se zuétovacim centrem nejpozdéji
2 mésice piedjakoukoliv zménou. Kraj se déle zavazuje na Zédost Mésta zaékolit osoby
uréené Méstem (napf‘. kontrolory pfisobici u dopravce MHD) v podminkéch
relevantm’ch pro jejich éinnost v souladu s touto smlouvou a Mésto se zavazuje zajistit
néIeZitou souéinnost véech osob dopravce MHD, ojejichz zaékolem’ poiédé.
Mésto se zavazuje, Ze dopravce MHD bude vydévat papirové jizdm’ doklady DUK na
zabezpeéeném papiru s ochrannymi pwky.
Mésto se zavazuje zajistit. ie dopravce MHD bude na v§ech linkéch MHD,

a) 0d 1.1.2016 uznévat papirové jizdm’ doklady vydané dle Tarifu DUK a
vystavené na zabezpeéeném papiru s ochrannymi prvky, které budou vydény
v souladu s pf‘ilohu CS. 1 této smlouvy, a to v souladu sjejich éasovou platnosti
dle Tarifu DUK a 2a podminky, fie jsou platné pro tarifm’ 261m Usti nad Labem;

b) 0d 1.1.2016 umoZfiovat bezplatnou pf‘epravu uvedenou v pfl’loze ('2. 2 této
smlouvy.

Mésto se zavazuje zajistit, ie véechny dvou a vice zc’mové éasové kupény k pfedplatnym
Casovy’m jizdenkém nepf‘enosnYm uvedené v Tarifu MHD a zakoupené dle Tarifu DUK
musi by’t opatf‘eny na 11'a strané v pravém homim rehu samolepici pfelepkou
v provedem’ destruktivni vinyl - koleéko o prfiméru 12 mm. éervené éi modré barvy
s fimskym él'slem bilé barvy. a nebo koleéko o prfiméru 12 mm. stf'ibmé barvy s logem
dopravce MHD éemé barvy.
Mésto se zavazujc. 2e nebude méniz rozsah roéniho dopravniho vykonu objednaného u
doprax cc MHD 0 Nice 2162 10 ”a. a to \‘e vztahu k plénovanénm roénimu dopravnimu
151-9021: pr;- :01; 2‘ 25 " rozsahu 6 551 448 km. Pfed pfipadnou zménou rozsahu 106t
-.1... « 4.3.; dc»pra\'ce MHD 0 Vice 1162 10 90 musi bYt Smluvm’mi stranami

2:: #2::7'17; 41:52:31; 1»; Ie’to smlouvé upravujici dopady takove’ zmény rozsahu
I‘k.":f'.'..". i “ " '. -, 34.37.12 dopravce MHD na préva a pox'innosti Smluvnich stran dle
Iéto >171} _'

Mésto 5: 2.22124; if r»: ce10u dobu m'éni této smlouvy bude zachovz’m pfinejmenéim
stejnfi' 1025.331 in: 722703: doeox'éni tarifnich a smluvnich pf‘epravnich podminek ze strany
cestujicich \‘j- 1227tz'. afiicich sluieb vei'ejné dréini osobni dopravy a vex‘ejné linkove’
dopravy poskfiovang'ch dopravcem MHD v rémci MHD jako v kalendéfnim roce 2015,
tj. 29 300. Pokud se \' kterémkoliv kalendéf‘nim roce trvéni této smlouvy sniii rozsah
objednaného depravniho vykonu depravcc MHD oproti rozsahu objcdnaného
dopravniho viikonu dopravce MHD v kalendéf'nim roce 2015, tj. 6 551 448 km, je
Mésto oprévnéno pro dany kalendéu‘ni rok ve stejném poméru sniiit minimélni
poiadovan)? rozsah kontro] dodriovéni tarifm’ch a smluvm’ch pfepravnich podminek ve
smyslu pfedchézejici véty.



10.

11.

i3.

14.

15.

Mésto se zavazuje zajistit, ie k011t1‘olof‘i a pox'éfeni zamésmanci dopravce MHD budou
kontrolovat i jizdni doklady vydané dopravci DUK opravfiujici cestujici k vyuiivéni
sluieb vefejné dréini osobni dopravy a vef'ejné linkové dopravy poskytovanych
dopravci DUK na linkéch a spojich dopravce MHD. Smluvni strany pro vylouéeni
pochybnosti sjednéwqii, Ze cestujici s neplatnou jizdenkou vydanou dopravcem DUK (tj.
zejména jizdenkou p0 uplynuti éasové platnosti nebo jizdenkou neplatnou v pf‘isluéne‘
zéné) budou povaiovéni za cestujici bez platné jizdenky.
Mésto se zavazuje zajistit, Ze kontrolofi a povéi‘eni zaméstnanci dopravce MHD budou
kontrolovat i elektronické jizdni doklady vydané prostf‘ednictvim SMS a aplikace SEJF
depravce MHD opravfiujici cestujici kvyuZivéni sluZeb vef'ejné linkové dopravy 11a
linkéch a spojich dopravcfi DUK v zéné Usli mad Labem. Smluvni strany pro vylouéeni
pochybnosti sjednévaji, ie cestujici s neplatnou jizdenkou dle Tarifu MHD (tj. zejména
jizdenkou p0 uplynuti éasove’ platnosti nebo jizdenkou neplatnou vpi‘isluéné zéné)
budou povaiovéni za cestujici bez platne’ jizdenky. Plén kontrol a néklady 11a jejich
provedeni budou projednény samostatné Smluvnimi stranami a jejich dopravci.

Mésto se zavazuje, Ze bude same nebo prostf'ednictvim dopravce MHD dodéval do
zfiétovaciho centra a v 2211026 (kopii) Kraji Uplné a sprévné fidaje 0 tribéch dopravce
MHD (zejména udaje 0 poétu a typech jednotlivy'mh prodanych jizdnich dokladfi a
tl‘ibéch z pi‘epravy zavazadel) a pi’ipadné dal§i fidaje v souladu s poiadavky zfiétovaciho
centra, a to v pravidelnYch intervalech sdélenych Méstu zuétovacim centrem s alespofi
dvoumésiénim pi‘edstihem, pf‘iéemi tyto intervaly nebudou kral§i 1162 24 hodin.
Informace 0 v§ech jizdnich dokladech (véetné SMS 21 SEJF jizdenek, pfedtiéténYCh
jizdenek prodévanych v doplfikovém prodeji u fidiéfl a u smluvnich p1‘0dejcfi.jizdnicl1
dokladi’l prodévanych ve stacionémich automatech, aj.) budou dodané ve formétu
definovaném zfiétovacim centrem.
Mésto se zavazuje 11a iédost Kraje poskytnout Kraji bez zbyteéného odkladu kopie
ve§kerych vykazfi, které dopravce MHD pfedkléda’ nebo je povinen pf‘edklédat Méstu
v souvislosti 5 jim poskytovanj'rmi vef‘ejnymi sluibami ve vei‘ejné dréini osobni dopl‘avé
a ve vef‘ejné linkové dopravé, véetné zejme’na vy’kazfi nékladfi a vynosfi (vfietné trieb)
z pfepravni 6innosti dle platnych a uéinnych prévnich pf‘edpisfi.
Smluvni strany sc zavazuji vzéjemné se informovat 0 plénovanych zménéch v jizdnich
iédech linek a spojfi provozovanym dopravci (spoéivajici napl". v omezeni dopravy),
které by mohly mit vliv na kapacitni poiadavky vef‘ejné d1‘é12111' osobni dopravy a vei'ejne'
linkové dopravy provozovane’ dopravci DUK a dopravccm MHD v 1'12611111i111 obvodu
Mésta, vyjma nezbytnych 2mén \1'}‘\‘01a11_\"cl1 doéasnymi omezenimi provozu 11a
komunikacich éi uzavirkami komunikaci.
Smluvni strany se zavazuji vzéjemné se i11f01'1110\'at nejméné 90 d111’ piedem 0 veékerych
zamfilenych zménzich v Tarifu DUK a Smluvnich pi‘epravnich podminkéch DUK.
Smluvni st1a11y p10 vvlouceni poclnbuosti siedn'cnaji 2e nebude 11iiak dotcena moznost
uplatfiovani Tarifu DUK a Smluvnich preprmnich podminek DUK ze stlany doplavce
MHD a doplavcfi DUK vuci vsem cestui1c1m \}uz1’\«ajicim iejich sluzby bez ohledu 11a
to, ktery dopiavce temto ccstujicim \}d111 111isl11sn) jizdni doklad platny dle Tarifu DUK
a Smluvnich pi‘epravnich podminek DUE.
Jestlize bude doplavce MHD zajistmat 111131111111 cestu1icich mimo uzemni obvod Mésla
jako doplavci DUK, zavazuje se Mésto zagistit. Ze ceny jizdnich dokladu vydévanych
dopl‘avcem MHD opravfiujicich k cesté do ji11_\"ch 21311 vrzimci DUK budou shodné
scenami jizdnich dokladfi vydévanf‘ch doprax‘ci DUK opl‘avfiujicich kcesté d0
takovych jinych zc’m vrémci DUK. 51:11:11.111' strany pro vylouéeni pochybnosti

a

a



16.

17.

18.

sjedna’waji, Ze 0 cené jizdnich dokladfi a bezplatnych piepravéch ve smyslu tohoto
odstavce bude oprévnén rozhodovat Kraj.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, ie tarif a smluvni pfepravni podminky budou
jednotné, resp. 26 Tarif DUK a Smluvni pfepraym’ podminky DUK budou zahrnovat
veékeré specifika tarifu a daléich pravidel v zéné Usti nad Labem.

a) Kraj se zavazuje zajistit, 26 dopravci DUK budou (i) poéinaje 1.1.2016 oprévnéni
vydévat ve svych prodejnich mistech jizdni doklady pro zonu Usti nad Labem
dlc Ceniku jizdného DUK uvedené v priloze l a (116 Tarifu DUK a Smluvnich
pfeplavnich podminek DUK, ktery bude zah1novat veskeré specifika tarifu a dal§i
pravidla v zoné Usti nad Laben1,a (ii) poci11aje 1.1.2016 povmni uznavat jizdni
doklady dopravce MHD platné dle Tarifu DUK a Smluvnich prepravnich
podminek DUK.

b) Mésto se zavazuje zajistit, ie dopravce MHD bude (i) poéinaje 1.1.2016, 11ejdfive
véak po podpisu te'to smlouvy, oprévnén vydévat ve svych prodejnich mistech
jizdni doklady dle Tarifu DUK a Smluvnich prepravnich podminek DUK a (ii)
pocinaje 1.1.2016 povinen uznavat jizdni doklady vydané dopravci DUK platné
v zéné Usti nad Labem dle Tarifu DUK a Smluvnich prepravnich podminek
DUK.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, is k 1. lednu kaidého druhého kalendéfniho roku
trvémi te’to smlouvy poéinaje kalendéinim rokem 2019 budou pro obdobi nésledujicich
dvou kalendéfnich let navyéeny tarify uvedené v pfiloze 6. 1 této smlouvy o procento
odpovidajici mife inflace vyjédfené pfirfistkem prfiméme’ho roéniho indexu
spotfebitelskych cen, které vyjadi‘uje procentni zménu (a) prfiméme’ cenové hladiny 2a
12 p0 sobé jdoucich kalendéfnich mésicfi do éervna bezprostfedné pfedchézejiciho
kalendéiniho roku oproti (b) prfimémé cenové hladiné za 12 p0 sobé jdoucich
kalendéinich mésicfx vobdobi od éervence 2014 do éervna 2015, a to dle dat
uvefejnénych Ceskym statistickym fifadem. Castka, o kterou se mé v souladu
s postupem uvedenym v pfedchézejici vété ten ktery tarif navyéit, musi byt pied jeho
pfipadny'm navy§enim zokrouhlena na celé koruny éeské v souladu smatematickymi
pravidly zaokrouhlovéni (pi'iéemi éislice 5 se zaokrouhluje nahoru).

vPfiklad: Pro roky 2017 a 2018 budou tarify uvedené f11026 c. 1 této smlouvy
k 1.1.2017 navyéeny o procento odpovidajici mife inflace vyjédfené pfirfistkem
prfimémého roéniho indexu spoti‘ebitelskych cen, které vyjadfuje procentni zménu (a)
prfimémé cenové hladiny za l2 po sobé jdoucich kalendéfnich mésicfi do éervna 2016
(tj. od éen'ence 2015) oproti (b) prfimérné cenové l1ladiné 2a 12 p0 sobé jdoucich
kalendémich mésicfi v obdobi od éervence 2013 do éervna 2014, a to dle dat
uvefejnénfch Cesky’m statistickym (liadem. Pokud by mél byt uréity tarif navyéen 0 0,4
Ké. bude v souladu s matematickymi pravidly zaokrouhlova’mi tato ééstka zaokrouhlena
na 0 K6, a Iedy fakticky k Zédnému navyéeni nedojde. Pokud by véak mé] byt uréity
tarif navyéen o 0.5 Kb, bude v souladu s matematickymi pravidly zaokrouhlovéni tato
ééstka zaokrouhlena na 1 K6, a tedy dojde k navyéeni daného tarifu o 1 K6.

JestliZe Mésto v rozporu s bezprostfedné pfedchézejicim odstavcem nezajisti navy§eni
ktcréhokoliv z tariffi uvedenych v pfiloze 6. 1 této smlouvy, budou referenéni triby na 1
km (116 této smlouvy p0 dobu, po kterou nebude pfisluény tarif navyéen,
v odpovidajicim rozsahu sniZeny.



élének IV.
PRINCIPY VYROVNAVANi TRZEB MEZI KRAJEM A MESTEM

1. Kraj se zavazuje dorovnévat Méstu za podminek stanovenych v této smlouvé referenéni
triby na 1 km, s tim, ie:

c referenéni triby na 1 km pro obdobi kalendérniho roku 2016 a pro obdobi
kalendérm’ho roku 2017 se rovnaji 25,66 Ké bez DPH; v pfipadé zmény
zékonné sazby DPH pro jizdné ve vef‘ejné dopravé Smluvni strany upravi V9§i
referenénich trieb na 1 km bez DPH tak, aby vyiée referenénich trieb na 1 km
s DPH byla shodné pied i po zméné zékonné sazby DPH s tim, Ze visledek
bude zaokrouhlen matematicky na 2 desetinné mista (napf'. v pripadé zmény
zékonné sazby DPH pro jizdné ve vefejne' dopravé 215 % na 17 % by
referenéni triby na 1 km éinily 25,22 (po zaokrouhleni 225,221367521) Ké
bez DPH, priéemi v51§e referenénich trieb na 1 km s DPH by pred i po zméné
zékonné sazby DPH éinila 29,509 K6);

0 referenéni triby na 1 km pro obdobi kalendéf‘niho roku 2019 a kaide’ho
nésledujiciho kalendéf‘niho roku (Refi) se vypoéitaji dle vzorce:

Skuti__1

Skuti_2

i je i-ty kalendérm’ rok,

Refi = Refi_1-

Ref“ jsou referenéni triby na 1 km plamé pro bezprostfedné predchézejici
kalendérni rok,

SkutH jsou skuteéné triby dosaiené vrémci prisluéné éésti DUK
v bezprostfedné predchézejicim kalendérnim roce ze véech jizdnich
dokladfl, jejichi poééteéni nebo cilové zona bude zona Usti nad
Labem a

Skutgg jsou skuteéné triby dosaiené v rémci pfisluéne’ éésti DUK
V kalendérnim roce bezprostfedné predchézejicim pi‘edchézejicimu
kalendéf'nimu roku 2e véech jizdnich dokladfi, jejichz poééteéni nebo
cilové zona bude zona Usti nad Labem,

[napfiklad referenéni triby na 1 km pro obdobi kalendérniho roku
2017 (Refzon) se vypoéitaji jako souéin referenénich tricb na 1 km
platnYch pro kalendéfni rok 2016 (Refzmé) a podilu skuteénych trZeb
na 1 km dosaienYch v rémci pfisluéné éésti DUK v kalendéi‘nim roce
2016 ze véech jizdnich dokladfi, jejichi poééteéni nebo cilové zona
bude zona Usti nad Labem (Skutzom) a skuteénych trieb na 1 km
dosaienYch vrémci pf‘isluéné éésti DUK v kalendéfnim roce 2015
(Skutzms) ze véech jizdm'ch dokladfi, jejichi poééteéni nebo cilové
zona bude zona Usti nad Labem, tj. dle vzorce:

Ref2017 = Refzom‘

2. Vyrovnévéni trieb a s tim spojené zvy§ené kompenzace hrazené Méstem dopravci
MHD ze strany Kraje se bude f'idit nésledujicimi pravidly:

Skut2016 .

Skut2015
’
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a)

b)

d)

g)

h)

j)

zuétovaci centrum na zékladé informaci dle ("21. III odst. 11 této smlouvy v9§e
vypoéité v souladu s pfedem stanovenym algoritmem zohledfiujicim vlivy
zapojeni dopravce MHD do DUK ve vztahu ke kaidému kalendén‘nimu mésici
vyiéi trieb dopravce MHD, které odpovidé dopravnimu vykonu realizovanému
dopravcem MHD na linkéch a spojich 0bjednan5rch Méstem vrémci MHD
vpfisluéném kalendéf‘nim mésici (déle jen ,,normalizované skuteéné triby
dopravce MHD“);

Mésto poskytne Kraji informace o dopravnim vykonu skuteéné provedeném
dopravcem MHD v rémci MHD v kaidém kalendéfnim mésici vidy nejpozdéji
do 10. dne bezprostfedné nésledujiciho kalendéfniho mésice (déle jen ,,dopravni
vykon MHD“);

Kraj na zékladé dopravniho vyikonu MHD a referenénich trieb na 1 km vypoéte
vyéi referenénich mésiém’ch trieb a porovné ji 5 vyéi nonnalizovanych
skuteény’ch trieb dopravce MHD vypoéitanSIch zfiétovacim centrem pro
pfi'sluény kalendéini mésic dle pism. a) v37§e (tj. nikoliv s vy§i trieb skuteéné
inkasovanych dopravcem MHD vpfisluéném kalendéfnim mésici, ale sv39§i
trieb vypoéitanych zfiétovacim centrem postupem ve smyslu (51. V odst. 4 této
smlouvy);

v pfipadé, ie budou normalizované skuteéné triby dopravce MHD ve vyjédfeni
bez DPH v pfisluéném kalendéf‘nim mésici vy§§i nei referenéni mésiéni triby
bez DPH, bude Mésto povinno zaslat ééstku odpovidajici tomuto rozdilu Kraji, a
to nejpozdéji do 21 dnfi ode dne, kdy obdrii vyzvu k fihradé od Kraje;

budou-1i naopak normalizované skuteéné triby dopravce MHD ve vyjédfeni bez
DPH v pfisluéném kalendéfnim mésici nii§i nei refereném’ mésiéni triby bez
DPH, bude Kraj povinen zaslat ééstku odpovidajici tomuto rozdilu Méstu, a to
nejpozdéji do 21 dnfi ode dne, kdy obdrii 0d Mésta vyzvu k fihradé obsahujici
informace o dopravnim vykonu MHD a zérovefi budc mit k dispozici informace
ze zflétovaciho centra o normalizovanjrch skuteénSIch tribéch dopravce MHD;

triby z éasove’ho jizdne’ho na obdobi pfesahujici jeden mésic budou pro (16e
této smlouvy zahmovény do trieb celé ve vztahu kmésici, ve kterém byly
prodémy (tj. nebudou déleny pomémé podle ceny éasového kuponu piipadajici
na ph’sluény kalendéfm’ mésic);

v pfipadé zmény zékonné sazby DPH pro jizdné ve vefejné dopravé nebo
v pfipadé jiny'ch zmén prévnich pfedpisfi, které budou mit vliv na pravidla
dohodnuté touto smlouvou, budou Smluvni strany jednat o pfipadné zméné
pravide] dohodnutych v této smlouvé;

referenéni triby na 1 km, referenéni mésiéni triby a normalizované skuteéné
triby dopravce MHD budou pro (16e této smlouvy zahmovat viluéné tey
2 jizdne’ho a pfepravy zavazadel;

pro vylouéeni pochybnosti Smluvni strany slovné sjednévaji, ie referenéni
triby na 1 km, referenéni mésiéni tey a normalizované skuteéné triby
dopravce MHD se musi vztahovat villuéné k dopravnim vykonfim provedenym
dopravcem MHD na linkéch a spojich objednévanjzch méstem v rémci MHD;

pro vylouéeni pochybnosti se dale stanovx’, 2e vyrovnz’wéni trieb mezi Krajem a
Méstem bude provédéno v pravidelnich mésiém’ch intervalech.



élének v.
ZAPOJENi DOPRAVCE MHD DO DI’JK

Za fiéelem zapojeni dopravce MHD do DUK se Mésto se zavazuje zajistit, Ze dopravce
MHD uzavfe se zfiétovacim centrem smlouvu, na jejimi zékladé se dopravce MHD
zavéie doeovat ve§keré préva a povinnosti vypljrvajici zjeho fiéasti v DUK stanovené
Krajem. Za timto fiéelem Mésto zejména zajisti, 2e dopravce bude dodriovat préva a
povinnosti uvedené v odst. 2 ai 8 niie.

Mésto se zavazuje zajistit, ie v souvislosti s pfistoupenim k DUK dopravce MHD:

a) bude na véech jim provozovanych linkéch a spojich uznévat platné jizdm’ doklady
DUK vydané dopravci DUK, jakoi i jakékoliv jiné jizdm' doklady, jejichi povinné
uznévéni dopravcem MHD na jim provozovanych linkéch a spojich objednévanych
Méstem v rémci MHD bude Kraj oprévnén jednostranné stanovit;

b) bude pfedévat zfiétovacimu centru data 0 bezkontaktnich éipovych kartéch (pokud
byly takové karty pfed uvedenym datem vydény) a identifikaém' data 0 zaf‘izenich
pouiivanych dopravcem MHD v elektronickém odbavovacim systému;

c) poskytne Kraji ve§kerou moinou souéinnost potfebnou k tomu, aby mohlo dojit k
bezproblémovému zapojeni dopravce MHD do DUK k 1.1.2016;

d) bude pfedz’wat Kraji informace o provedenych dopravnich vykonech za kalendéf‘m’
mésic nejpozdéji do 10. due nésledujiciho kalendéfniho mésice;

e) uzavf‘e s Krajem smlouvu o utajem’ informaci v souladu se vzorem uvedenym
v pfi'loze (3. 3 této smlouvy;

1‘) bude kontrolovat platnostjizdnich dokladfi vydanjrch dopravcem DUK dle Tarifu
DUK a Smluvm’ch pfepravm’ch podminek DUK zvefejnénych na strénkéch Kraje
www.dopravauk.cz.

Mezi jednotliVS/mi dopravci zapojenYmi do DUK (tj. véetné dopravce MHD) bude
probihat v kaidém kalendéf’nim mésici vzéjemné zfiétovéni jimi inkasovanYch trieb, a to
die pokynfi zfiétovaciho centra. Zfiétovaci centrum bude na zékladé informaci
poskytnutych dopravcem MHD a dopravci zapojenymi do DUK, identifikovat ve vztahu
ke kaidému kalendéfnimu mésici VjIkony provedené dopravcem MHD vyihradné na
linkéch a spojich provozovanych dopravcem MHD a dopravni Vykony provedené jinjzmi
dopravci na jinych linkéch v rémci DUK. Zfiétovaci centrum nésledné vypoéte vfii trieb,
které takovSIm vyikonfim dopravce MHD odpovidé, a porovné ji 5 vyéi trieb, kterou
dopravcem MHD V pfisluéném kalendéf‘nim mésici skuteéné inkasoval. V pfipadé, Z6
budou triby skuteéné inkasované dopravcem MHD v pi‘isluéném kalendéi‘nim mésici
vy§§i nei triby, které souvisi s vilkony provedeny'mi dopravcem MHD, Mésto zajisti, Ze
dopravce MHD zaéle ééstku odpovidajici tomuto rozdilu tf'eti osobé 6i tf‘etim osobém
Ginym dopravcfim zapojeny’tm do DUK, a to pfimo nebo prostfednictvim zfiétovaciho
centra) prosti‘ednictvim bankovm’ho pfevodu a dle instrukci zfiétovaciho contra. Budou-li
naopak tey skuteéné inkasované dopravcem MHD v pfisluéném kalendéfnim mésici
niiéi 1162 u‘Zby, které by mél dopravce MHD inkasovat za vykony provedené v
pfislu§ném kalendéfnim mésici, bude dopravci MHD zasléna ééstka odpovidajl'ci tomuto
rozdilu tfeti osobou éi tf'etimi osobami (iiny‘mi dopravci zapojenfzmi do DUK, a to pfi'mo
nebo prostfednictvim zfiétovaciho centra) prostfednictvim bankovniho pfevodu a dle
instrukci zfiétovaciho centra. Mésto zajisti. 26 se dopravce MHD V souvislosti s



provédénim zfiétovz’mi dle tohoto odstavce bude fidit pisemny’zmi instrukcemi zfiétovaciho
centra a pfisluénou platbu vidy provede (resp. pfijme) do 10 kalendéfnich dnfi ode dne,
kdy dopravce MHD takovou pisemnou instrukci obdrii. Kraj bude oprévnén stanovit
podrobnosti tilkajici se zfiétovéni trieb dle tohoto odstavce a déle stanovit, ve vztahu kc
kterym jizdnim dokladfim bude zfiétovéni probihat odli§nym zpfisobem.

Kraj pfedé dopravci MHD ve stanovené lhfité veékeré potfebné informace o DUK véetné
informaci o zfiétovacim centru, zpfisobu a frekvenci komunikace mezi dopravcem MHD
a zfiétovacim centrem a formétu dat pouZivanYch v rémci DUK. Mésto zajisti, fie
dopravce MHD vyvine maximélni moinou souéinnost.

Clének VI.
zAvEREéNA USTANOVENi

Tato smlouva se uzaviré na dobu uréitou do prosince 2024, pfiéemi posledni den
platnosti této smlouvy v prosinci 2024 bude Krajem upfesnén pf‘edem nejpozdéji dne
30.9.2023.

Tato smlouva nabyvé L'léinnosti v celém rozsahu ke dni 1.1.2016 s vyjimkou (:1. l, 61. III
odst. 6, 9, 10, 14, 15 a l6, 6]. V a 51. VI, které navaji fiéinnosti podpisem smlouvy
obéma Smluvnimi stranami.

Tato smlouva mfiZe byt ukonéena dohodou Smluvnich stran.

Tato smlouva mfiie bylt déle jednostranné ukonéena pisemnou Vypovédl’ kterékoliv ze
Smluvnich stran pouze k31. 12. pfisluéného kalendéfniho roku vpovédni dobou
v délce nejméné 6 mésicfi. Vypovédm’ doba dle pfedchézejici véty poéiné béiet 1. dne
kalendéfniho mésice nésledujiciho po dni, kdy byla vyipovéd’ doruéena druhe’ Smluvni
strané.

Touto smlouvou nejsou zaklédéna iédné préva tfetich osob vfiéi Kraji ani Méstu.

Zmény a doplfiky této smlouvy lze provédét vyluéné formou pisemnych, vzestupné
éislovanych dodatkfi, které 36 p0 podpisu posledni Smluvni stranou stanou nedilnou
souéésti te’to smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, véechny splatnosti originélu, z nichz
dva stejnopisy obei Kraj a dva stejnopisy Mésto.

v

Tato smlouva je uzaviréna jako vefejnoprévni smlouva ve smyslu § 160 zékona c.
500/2004 8b.. spréwniho fédu, ve znéni pozdéjéich zmén. Pro vztahy touto smlouvou
vyslovné neupravené se pouiije ustanoveni § 170 zékona é. 500/2004 Sb., sprévniho
fédu, ve zném’ pozdéjéich zmén.

Nedilnou souéésti te’to smlouvy jsou nésledujici pfilohy:

Pfiloha C. 1 — Cenik jizdného DUK

Pfiloha (5. 2 — Bezplatné pieprava

Pfiloha c. 3 — Névrh smlouvy Dohoda o ochrané dfwémjrch informaci

10. Tato smlouva byla schvélcna usnesenim zastupitelstva Usteokého kraje
c. 781252/2015 2e due 2. 11. 2015 a usnesenim zastupitelstva Statutérniho mésta
Usti nad Labem é. 111/15 26 due 23.9.2015.



SMLUVNi STRANY PROHLASUJL ZE TUTO SMLOVOLE, NIKOLI v TiSN] ZA NAPADNE NEVYHO
VLASTNORUC‘Ni PODPISY.

uvu UZAVRELY NA zAKLADF: VAZNE A SVOBODNE
DNYCH PODMiNEK A NA DOKAZ TOHO PRIPOJUJi SW:

04. 12. 2015
V Usti nad Labem dne .......................... V Usti nad Labem dne ..........................

Ing. Véra NecM/bové
pn'métorka Statutérniho mésta Ustl' nad Labem
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