Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období 2008 – 2012,
konaného dne 30. 11. 2009 od 9:10 hodin do 9:50 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/9Z/2009
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 9. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního období
v tomto složení:
1.
2.
3.

PhDr. Václav Hofmann (ODS) – předseda návrhové a volební komise
Ing. Josef Nétek (KSČM)
Mgr. Karel Novotný (ČSSD)

(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/9Z/2009
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III.volebního
období 2008 - 2012:
1.

Oldřicha Bubeníčka (KSČM)

2.

Ing. Martina Strakoše (ČSSD)

(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/9Z/2009
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

1

rozhodlo
v souladu s čl. 1 bod 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje o následující odchylce
od čl. 8 bod 5 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje tak, že na jednání Zastupitelstva
Ústeckého kraje dne 30. 11. 2009 nebude zařazen bod 6 Kontrola plnění usnesení, bod 7
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje a bod 8 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
(Hlasování: 53 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 4/9Z/2009
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
program 9. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012.
(Hlasování: 52 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/9Z/2009
Dopravní obslužnost drážní
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
uzavření Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou
regionální železniční osobní dopravou dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) si vyhrazuje
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc
rozhodnout o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní dopravě
k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Ústeckého kraje mezi Ústeckým
krajem a společností České dráhy, a.s., kde toto vyhrazení směřuje pouze k rozhodnutí o
uzavření této smlouvy, nikoli k rozhodování o uzavírání dodatků k této smlouvě nebo o
jejím ukončení, které jsou ponechávány v rozhodovací kompetenci Rady Ústeckého kraje.
C) schvaluje
uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění
základní dopravní obslužnosti územního obvodu Ústeckého kraje se společností České dráhy,
a.s. se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ: 70994226 dle přílohy č. 2
tohoto usnesení.
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 5/9Z/2009

-

Memorandum o zajištění stabilního financování
dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční
osobní dopravou
2

Příloha č. 2 k usnesení č. 5/9Z/2009

-

Návrh smlouvy o závazku veřejné služby, která má
být uzavřena mezi společností České dráhy, a.s. a
Ústeckým krajem
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P íloha . 2 k usnesení 5/9Z/2009

Krajský ú ad
íslo objednatele:

………

SMLOUVA
O ZÁVAZKU VE EJNÉ SLUŽBY VE VE EJNÉ DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAV
K ZAJIŠT NÍ ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMNÍHO OBVODU
ÚSTECKÉHO KRAJE
uzav ená podle § 39 zákona . 266/1994 Sb., o dráhách, v platném zn ní, zákona . 77/2002
Sb., o akciové spole nosti eské dráhy, státní organizaci Správa železni ní dopravní cesty a
o zm n zákona . 266/1994 Sb., o dráhách, ve zn ní pozd jších p edpis , a zákona
. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve zn ní pozd jších p edpis , v platném zn ní, zákona
. 500/2004 Sb., správního ádu, v platném zn ní, a vyhlášky . 241/2005 Sb.,
o prokazatelné ztrát ve ve ejné drážní osobní doprav a o vymezení soub žné ve ejné
osobní dopravy, v platném zn ní,

níže uvedeného dne, m síce a roku mezi smluvními stranami:
Ústecký kraj
Sídlo:
Jednající:
I :
DI :
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Va hovou, hejtmankou Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
eská spo itelna, a.s., íslo ú tu: 882733379/0800

dále jen „Objednatel“
a
eské dráhy, a.s.
Sídlo:
Náb eží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Jednající:
Ing. Antonínem Blažkem, lenem p edstavenstva
Ing. Michalem Nebeským, lenem p edstavenstva
I :
70994226
DI :
CZ70994226
Bank. spojení:
Komer ní banka, a. s. Praha, .ú. 10188-133605011/0100,
variabilní symbol: 062010
Spole nost je zapsaná v obchodním rejst íku vedeném u M stského soudu v Praze
v oddílu B, vložka íslo 8039; výpis z obchodního rejst íku tvo í P ílohu 13 k této Smlouv .
dále jen „Dopravce“
spole n s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“ a jednotliv „Smluvní strana“.

lánek I.
I.1

I.2

Ú elem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran p i
poskytování ve ejných služeb ve ve ejné drážní osobní doprav s cílem zajistit
základní dopravní obslužnost území Ústeckého kraje Dopravcem pro Objednatele,
zejména pak
a)

vymezení podmínek, za kterých bude Dopravce na základ této Smlouvy
oprávn n a povinen poskytovat ve ejné služby ve ve ejné drážní osobní doprav ,

b)

zajišt ní stabilního financování takových ve ejných služeb v rozsahu dopravního
výkonu poskytovaného Dopravcem dle požadavk Objednatele,

c)

vytvo ení podmínek pro finan ní ú ast Státu na financování dopravní obslužnosti
v souladu s Usnesením vlády (jak jsou tyto pojmy definovány níže)
prost ednictvím možnosti erpat ú elové dotace z prost edk státního rozpo tu
k áste nému krytí úhrady prokazatelné ztráty vzniklé Dopravci p i pln ní
závazk dle této Smlouvy, a

d)

vytvo ení podmínek pro využití finan ních prost edk
poskytovaných
z Opera ního programu Doprava, regionálních opera ních program nebo jiných
dota ních titul za ú elem financování nákupu nových vozidel, jakož i obnovy
vozidel, které bude Dopravce používat p i pln ní Závazku ve ejné služby (jak je
tento pojem definován níže) dle této Smlouvy.

Smluvní strany shodn prohlašují, že jim je znám obsah Memoranda (jak je tento
pojem definován níže) a že z n ho budou vycházet p i pln ní a výkladu této Smlouvy.

lánek II.
II.1

Úvodní ustanovení

Definice pojm

Pro ú ely této Smlouvy mají níže uvedené výrazy následující význam:
a)

„Smlouvou“ se rozumí tato Smlouva o závazku ve ejné služby ve ve ejné
drážní osobní doprav k zajišt ní základní dopravní obslužnosti územního
obvodu Ústeckého kraje;

b)

„Memorandem“ se rozumí Memorandum o zajišt ní stabilního financování
dopravní obslužnosti ve ejnou drážní osobní dopravou uzav ené mezi eskou
republikou jednající prost ednictvím Ministerstva dopravy a Ministerstva financí
na stran jedné a kraji a hlavním m stem Prahou jakožto vyššími územními
samosprávnými celky za ú asti Asociace kraj
eské republiky na stran druhé;

c)

„Usnesením vlády“ se rozumí usnesení Vlády eské republiky ze dne
31. srpna 2009 . 1132 k finan ní ú asti státu na zajišt ní dopravní obslužnosti
ve ejnou železni ní osobní dopravou;

d)

„Zákonem o dráhách“ se rozumí zákon . 266/1994 Sb., o dráhách, v platném
zn ní;

e)

„Vyhláškou“ se rozumí vyhláška . 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrát ve
ve ejné drážní osobní doprav a o vymezení soub žné ve ejné osobní dopravy,
v platném zn ní;

f)

„Správním ádem“ se rozumí zákon . 500/2004 Sb., správní ád, v platném
zn ní;

g)

„Ob anským zákoníkem“ se rozumí zákon . 40/1964 Sb., ob anský zákoník,
v platném zn ní;
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h)

„Zákonem o D“ se rozumí zákon . 77/2002 Sb., o akciové spole nosti eské
dráhy, státní organizaci Správa železni ní dopravní cesty a o zm n zákona
. 266/1994 Sb., o dráhách, ve zn ní pozd jších p edpis , a zákona . 77/1997
Sb., o státním podniku, ve zn ní pozd jších p edpis , v platném zn ní;

i)

„Závazkem ve ejné služby“ se rozumí závazek Dopravce k zajišt ní dopravní
obslužnosti území Ústeckého kraje ve ve ejné drážní osobní doprav v rozsahu
a dle podmínek stanovených v této Smlouv ;

j)

„vlkm“ se rozumí vlakové kilometry;

k)

„Státem“ se rozumí eská republika;

l)

„Nejvyšší p ípustnou jednotkovou ztrátou“ se pro rok 2010 rozumí ástka
95,790 K / vlkm dopravního výkonu (vypo ítaná jako podíl (i) souhrnu
finan ních prost edk stanovených pro Objednatele v Usnesení vlády k úhrad
prokazatelné ztráty vzniklé Dopravci v kalendá ním roce 2010 z rozpo tu
Objednatele a z rozpo tu Státu a (ii) rozsahu dopravního výkonu ve výši
7.188.471,7 vlkm). Pro každý následující kalendá ní rok platnosti a ú innosti této
Smlouvy po ínaje rokem 2011 bude Nejvyšší p ípustná jednotková ztráta
vypo tena vždy jako podíl (i) souhrnu finan ních prost edk stanovených pro
Objednatele v Usnesení vlády k úhrad prokazatelné ztráty vzniklé Dopravci
v kalendá ním roce 2010 z rozpo tu Objednatele a z rozpo tu Státu, kterýžto
souhrn bude navýšen v p íslušném kalendá ním roce o inflaci v souladu
s odstavcem VI.9 této Smlouvy a (ii) rozsahu dopravního výkonu ve výši
7.188.471,7 vlkm);

m) „IDS“ se rozumí Integrovaný dopravní systém;

II.2

n)

„ERDF“ se rozumí Evropský fond pro regionální rozvoj;

o)

„Pov enou osobou“ se rozumí pr vod í drážního vozidla, osoba, která ídí
drážní vozidlo, nebo jiná osoba ve ve ejné drážní osobní doprav pov ená
Dopravcem a vybavená kontrolním odznakem nebo pr kazem Dopravce;

p)

„Opat ením“ se rozumí dokument nazvaný „ ekací doby a opat ení p i
zpožd ní vlak osobní dopravy“ zpracovávaný Dopravcem pro území Ústeckého
kraje a p edkládaný ke schválení Objednateli v souladu s odst. IV.5 této
Smlouvy;

q)

„smluvními p epravními podmínkami“ se rozumí podmínky p epravy
vyhlášené Dopravcem v souladu s vyhláškou . 175/2000 Sb., o p epravním
ádu pro ve ejnou drážní a silni ní osobní dopravu, v platném zn ní;

r)

„tarifem” se rozumí sazebník cen Dopravce za jednotlivé p epravní výkony p i
poskytování p epravních služeb a podmínky jejich použití;

s)

„spojem“ se rozumí pravideln opakovaná jízda vlaku v ur ité trase a ur itém
ase, uvedená v jízdním ádu a vymezená výchozí a cílovou stanicí;

t)

„oblastí” se rozumí Objednatelem p esn definovaná ást území Ústeckého
kraje, ve které jsou poskytovány dopravní služby ve ve ejné drážní osobní
doprav dle této Smlouvy, uvedená v lánku II. P ílohy 9 této Smlouvy.

Výraz m a pojm m v této Smlouv výslovn nedefinovaným bude p ikládán takový
význam, jaký pro n vyplývá z obecn závazných právních p edpis , zejména
z p ímo použitelných právních p edpis Evropského spole enství (resp. Evropské
unie) a právních p edpis platných a ú inných na území eské republiky v den
podpisu této Smlouvy. Jestliže z uvedených právních norem nelze význam
p íslušného výrazu jednozna n dovodit, bude takový výraz vykládán tak, aby co
nejlépe odpovídal ú elu Smlouvy vyjád enému v lánku I. této Smlouvy.
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lánek III.

P edm t Smlouvy

III.1

Dopravce se touto Smlouvou zavazuje zabezpe ovat základní dopravní obslužnost
územního obvodu Ústeckého kraje ve ejnou drážní osobní dopravou v Závazku
ve ejné služby, a to v období od 1. ledna 2010 do skon ení platnosti jízdního ádu
platného a ú inného po p evažující ást kalendá ního roku 2019, nejpozd ji však do
31. prosince 2019, a Objednatel se zavazuje hradit Dopravci za jím poskytované
služby prokazatelnou ztrátu ve výši a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

III.2

Dopravce se zavazuje plnit Závazek ve ejné služby na linkách vymezených dráhami
a úseky drah uvedenými v P íloze 2 této Smlouvy.

III.3

Rozsah Objednatelem objednaného dopravního výkonu zahrnutého do Závazku
ve ejné služby je definován v P íloze 1 této Smlouvy spole n s v cným vymezením
spoj , jejichž prost ednictvím je Dopravce povinen pln ní Závazku ve ejné služby
realizovat.

III.4

asové vymezení spoj , jejichž prost ednictvím je Dopravce povinen plnit Závazek
ve ejné služby, je po dobu trvání této Smlouvy stanoveno vždy v p íslušném platném
a ú inném jízdním ádu v etn
jeho p ípadných zm n, zpracovávaném
provozovatelem dráhy ve smyslu § 40 a násl. Zákona o dráhách. Objednatel p edloží
své požadavky na asové vymezení spoj Dopravci s dostate ným p edstihem vždy
tak, aby tyto požadavky mohly být zohledn ny v nejblíže následujícím jízdním ádu,
p ípadn v jeho zm n . Dopravce je povinen podat provozovateli dráhy žádost
o p id lení kapacity dopravní cesty ohledn Objednatelem požadovaných spoj tak,
aby byly takové spoje dle Objednatelem požadovaného asového vymezení sou ástí
nejblíže následujícího jízdního ádu nebo, v p ípad zm n, nejblíže následující zm ny
jízdního ádu. Pro Dopravce i Objednatele jsou závazné termíny a lh ty dle
Prohlášení o dráze vydávaného podle § 34c Zákona o dráhách.

lánek IV.

Povinnosti Dopravce, stanovení a pln ní ukazatel
kvality
poskytovaných služeb, pln ní dopravních služeb podle
p epravních podmínek pro ur ité kategorie cestujících

IV.1

Dopravce je povinen plnit Závazek ve ejné služby a plnit ádn a s odbornou pé í
veškeré své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. P i pln ní svých povinností je
Dopravce povinen postupovat v souladu s obecn závaznými právními p edpisy,
jakož i dalšími v úvahu p icházejícími p edpisy i opat eními, které se vztahují
k provozování ve ejné drážní osobní dopravy.

IV.2

Dopravce je povinen p i pln ní Závazku ve ejné služby užívat výlu n drážní vozidla
ádn a prokazateln schválená pro provoz na dráze v eské republice a vyhovující
ve všech aspektech požadavk m stanoveným p íslušnými obecn závaznými
právními p edpisy. Smluvními stranami sjednané minimální požadavky na kvalitu,
vlastnosti a technické parametry drážních vozidel užívaných Dopravcem p i pln ní
Závazku ve ejné služby, jakož i minimální požadavky na jejich provoz, jsou stanoveny
v P íloze 9 této Smlouvy; Dopravce je povinen a zavazuje se tyto požadavky
bezpodmíne n dodržovat.

IV.3

Informa ní systém týkající se ozna ování spoj , na který je odkazováno v P íloze 9
této Smlouvy, p ípadn i na jiných místech této Smlouvy, tvo í P ílohu 12 této
Smlouvy. Jakékoli zamýšlené zm ny informa ního systému musí být ob ma
Smluvními stranami písemn odsouhlaseny nejpozd ji p i projednání návrhu jízdního
ádu provozovatelem dráhy dle § 40 Zákona o dráhách.
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IV.4

Práva a povinnosti Smluvních stran ve vztahu k provozním opat ením týkajícím se
p ípadných mimo ádných událostí nebo výluk, ke kterým p ípadn dojde p i pln ní
Závazku ve ejné služby, jsou stanovena v P íloze 9 této Smlouvy. Minimální
kvalitativní požadavky na vozidla (autobusy), které je Dopravce ve smyslu P ílohy 9
této Smlouvy povinen v oblasti dot ené mimo ádnou událostí nebo plánovanou
výlukou používat p i zajiš ování dopravní obslužnosti náhradní dopravou, jsou
stanoveny v P íloze 11 této Smlouvy. V p ípad , že se p i mimo ádné události
nepoda í Dopravci prokazateln zajistit náhradní dopravu vozidlem dle P ílohy 11,
m že využít i jiného vozidla nevyhovujícího této p íloze.

IV.5

Dopravce se zavazuje ve lh t alespo 2 m síce p ed nabytím platnosti p íslušného
jízdního ádu, resp. jeho zm ny zpracovat písemný návrh Opat ení a p edložit jej
v této lh t Objednateli ke schválení. Opat ení se bude prioritn týkat zajišt ní
p estupních vazeb v p ípojných stanicích. Objednatel je p i schvalování návrhu
Opat ení oprávn n stanovit priority pro zajišt ní v asnosti jízdy spoje nebo
zabezpe ení p ípoje odlišn od návrhu Dopravce, které p edloží do 5 pracovních dn
od p edání návrhu Opat ení. Neu iní-li tak Objednatel ve stanovené lh t , je
Dopravce oprávn n považovat p edložený dokument za schválený. Dopravce je
povinen tyto Objednatelem stanovené priority do 5 pracovních dn zapracovat do
kone né podoby Opat ení a zajistit jeho dodržování v etn trvalého zp ístupn ní
cestujícím.

IV.6

Dopravce se zavazuje bezodkladn informovat Objednatele o všech skute nostech,
které by mohly vést ke zvýšení prokazatelné ztráty, na kterou vznikl Dopravci nárok
nad ástku p edpokládané výše prokazatelné ztráty uvedenou v odstavci VI.2 této
Smlouvy, a to zejména, nikoliv však výlu n , o:
a)

podstatném propadu poptávky, kterým se rozumí meziro ní snížení po tu
cestujících na lince zjišt né mezi dv ma Dopravcem provád nými odpovídajícími
frekven ními pr zkumy o více než 10 %;

b)

zm n da ových p edpis ;

c)

zm n výše ceny za použití dopravní cesty;

d)

podstatném nár stu ceny trak ního paliva a energie, kdy podstatným nár stem
se rozumí nár st ceny trak ního paliva a energie v pr b hu p íslušného období
trvání Smlouvy o více než 10 % v i cen , která byla podkladem pro výpo et
p edpokládané výše prokazatelné ztráty pro toto období trvání Smlouvy;

e)

výpadku tržeb (protarifovací ztrát ) z d vodu zavedení IDS na území Ústeckého
kraje;

f)

ztrát možnosti erpat dotace z ERDF i jiného evropského nebo národního
fondu.

IV.7

Dopravce je povinen provád t pravidelné frekven ní pr zkumy po tu cestujících ve
vlacích provozovaných v rámci pln ní Závazku ve ejné služby. Dopravce se zavazuje
tyto frekven ní pr zkumy provád t alespo ty ikrát za období platnosti p íslušného
jízdního ádu po dobu alespo 10 kalendá ních dn po sob jdoucích, p i emž mezi
dv ma po sob jdoucími frekven ními pr zkumy musí uplynout alespo 40 dní.
Dopravce je povinen poskytnout Objednateli výstupy z každého jím provedeného
frekven ního pr zkumu po tu cestujících nejpozd ji 6 týdn po jeho skon ení, a to
v len ní podle linek nebo vlak v jednotlivých dnech v týdnu.

IV.8

Dopravce se zavazuje poskytovat Objednateli nejpozd ji 1 m síc po skon ení
každého kalendá ního tvrtletí data o po tu vydaných jízdenek v len ní po et
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cestujících / zdroj / cíl, a to v návaznosti na p epravní vztahy realizované Dopravcem
na území Objednatele v p íslušném kalendá ním tvrtletí.
IV.9

Dopravce se zavazuje poskytnout data podle odstavc IV.6, IV.7 a IV.8 této Smlouvy
v elektronické podob , a to dle požadavku Objednatele ve form p ílohy
k elektronické pošt nebo v p ípad pot eby na datovém nosi i. Na vyžádání
Objednatele je Dopravce povinen poskytnout údaje dle p edchozí v ty i v podob
listinné.

IV.10 Objednatel se zavazuje, že nezp ístupní údaje poskytnuté podle odstavc IV.6 písm.
a), c), d) a e), IV.7 a IV.8 této Smlouvy bez p edchozího písemného souhlasu
Dopravce t etím osobám s výjimkou zástupc Objednatele a technických, právních a
ekonomických poradc Objednatele, bude-li poskytnutí takových informací nezbytné
pro pln ní jejich úkol pro Objednatele. Objednatel se zavazuje zajistit, že osoby,
kterým p ípadn poskytne údaje dle p edchozí v ty, budou o takových údajích
zachovávat ml enlivost a neposkytnou je ani nezp ístupní jakýmkoli t etím osobám.
Objednatel si však vyhrazuje právo zve ejnit údaje o p epravních vztazích
v návaznosti na frekven ní pr zkumy provád né Dopravcem podle odstavce IV.7 této
Smlouvy pro p ípad konání zadávacího ízení na linkách uvedených v této Smlouv .
IV.11 Dopravce je povinen vyvinout maximální úsilí k uzav ení smlouvy o akceptaci jízdních
doklad se všemi ostatními dopravci provozujícími ve ejnou osobní dopravu v režimu
smlouvy o závazku ve ejné služby nebo obdobného smluvního vztahu tak, aby
taková smlouva byla ú inná po celou dobu trvání Smlouvy.
IV.12 Dopravce je povinen p i poskytování služeb v rámci Závazku ve ejné služby
uplat ovat tarif, který musí být v souladu s obecn závaznými právními p edpisy
v etn platného a ú inného vým ru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam
zboží s regulovanými cenami. Tarif dle p edcházející v ty je Dopravce povinen
sestavit tak, aby bylo dosahováno maximální výše tržeb. Použití tarifu, který by
nevedl k dosahování maximální výše tržeb je p ípustné pouze s p edchozím
písemným souhlasem Objednatele. Jakékoli zm ny tarifu Dopravce dotýkající se
cestujících ve vlacích provozovaných na základ této Smlouvy je Dopravce povinen
p edem projednat s Objednatelem. Jakékoliv zm ny tarifu Dopravce, jestliže v jejich
d sledku má dojít k významné zm n struktury tarifu, ceny jízdních doklad nebo
jízdného, musí Dopravce s Objednatelem p edem projednat vždy nejmén 4 m síce
p ed ú inností p íslušné zm ny tarifu. Smluvní strany se zavazují, že p i p íprav
nového tarifu, p ípadn zm ny stávajícího tarifu, budou vzájemn spolupracovat za
ú elem zvýšení atraktivity ve ejné drážní osobní dopravy a zvýšení dosahovaných
tržeb, a to zejména prost ednictvím zavád ní v rnostních nabídek a komplexních
produktových nabídek Dopravce zam ených na rozší ení stávajícího po tu
zákazník .
IV.13 Dopravce se zavazuje zajistit, že na všech spojích dle této Smlouvy bude vedle tarifu
Dopravce akceptován i tarif a typy jízdních doklad požadované Objednatelem,
zejména jízdenky a ipové karty IDS Ústeckého kraje bezodkladn poté, co budou
zavedeny. V p ípad takového tarifu iniciovaného Objednatelem budou ekonomické
dopady na prokazatelnou ztrátu ešeny dodatkem k této Smlouv . Pokud bude
spln ní povinnosti Dopravce dle tohoto odstavce Smlouvy požadováno Objednatelem
i ve vztahu ke spoj m jiného objednatele, uzav e Objednatel s Dopravcem a jiným
objednatelem trojstrannou dohodu o podmínkách pln ní této povinnosti ze strany
Dopravce.
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lánek V.
V.1

Povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen v souladu s ustanovením § 39a Zákona o dráhách a § 3
Vyhlášky uhradit Dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou pln ním Závazku ve ejné
služby, a to zp sobem a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Celková výše
prokazatelné ztráty hrazené Objednatelem Dopravci nesmí v žádném jednotlivém
kalendá ním roce platnosti a ú innosti této Smlouvy p esáhnout maximální celkovou
výši prokazatelné ztráty stanovené pro takový kalendá ní rok p edb žným odborným
odhadem uvedeným v P íloze 3 této Smlouvy, zvýšené o procento odpovídající mí e
inflace vyjád ené p ír stkem pr m rného ro ního indexu spot ebitelských cen
v p edchozím kalendá ním roce dle údaj uve ejn ných eským statistickým ú adem,
jakož p ípadn i o Dopravcem prokázané nep edvídatelné náklady. Celková výše
prokazatelné ztráty hrazené Objednatelem Dopravci za celou dobu platnosti a
ú innosti této Smlouvy nesmí p esáhnout sou et maximálních celkových výší
prokazatelných ztrát stanovených p edb žným odborným odhadem v P íloze 3 této
Smlouvy pro jednotlivé kalendá ní roky, zvýšených o procento odpovídající mí e
inflace vyjád ené p ír stkem pr m rného ro ního indexu spot ebitelských cen
v p edchozím kalendá ním roce dle údaj uve ejn ných eským statistickým ú adem,
jakož p ípadn
i o Dopravcem prokázané nep edvídatelné náklady. Za
nep edvídatelné náklady se považují náklady, které nebylo možné s p ihlédnutím ke
všem okolnostem p edvídat, vznikly nezávisle na v li a zp sobu hospoda ení
Dopravce a bezprost edn souvisí s pln ním Závazku ve ejné služby. Existenci
nep edvídatelných náklad je Dopravce povinen Objednateli prokazateln doložit.

lánek VI.

Vymezení rozsahu Závazku ve ejné služby a výše prokazatelné
ztráty

VI.1

Pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 iní celkový rozsah Objednatelem
objednaného dopravního výkonu zahrnutého do Závazku ve ejné služby
7.188.471,7 vlkm. Struktura objednaného dopravního výkonu pro uvedené období je
uvedena v P íloze 1 této Smlouvy.

VI.2

Objednanému dopravnímu výkonu podle odstavce VI.1 této Smlouvy a pro období
podle odstavce VI.1 této Smlouvy odpovídá p edpokládaná výše prokazatelné ztráty
ve výši 688.583.000,- K (slovy šestsetosmdesátosmmilión p tsetosmdesátt itisícekorun eských). Výpo et p edpokládané výše prokazatelné ztráty je obsažen
v P íloze 3 této Smlouvy; len ní náklad a výnos v tomto výpo tu odpovídá
len ní dle p ílohy . 1 Vyhlášky. Do náklad pro ú ely výpo tu prokazatelné ztráty
dle této Smlouvy je Dopravce povinen zahrnout všechny náklady vzniklé v souvislosti
se závazkem ve ejné služby poskytovaným Dopravcem Objednateli dle této Smlouvy.
Výnosy Dopravce musí zahrnovat mimo jiné veškeré kladné finan ní dopady vzniklé
v rámci sít provozované v souvislosti se závazkem ve ejné služby dle této Smlouvy
v etn zisk z tarifu nebo jakýchkoli jiných p íjm vzniklých p i pln ní závazku
ve ejné služby. Pro vylou ení pochybností se stanoví, že na základ skute ností
uvedených v P íloze 3 této Smlouvy se p edpokládaná výše prokazatelné ztráty pro
období uvedené v odstavci VI.1 jakož i pro každé další období pln ní Závazku
ve ejné služby po dobu platnosti této Smlouvy stanoví jako rozdíl (i) ástky vypo tené
jako sou in nákladové ceny v . p im eného zisku p ipadající na jeden vlkm, která
bude po celou dobu platnosti a ú innosti této Smlouvy nem nná a kterou lze
navyšovat pouze postupem v souladu s odstavcem VI.9, p ípadn i o Dopravcem
prokázané nep edvídatelné náklady a celkového p edpokládaného dopravního
výkonu za takové období a (ii) ástky p edpokládaných celkových výnos . Smluvní
strany dále prohlašují, že v souvislosti s pln ním Závazku ve ejné služby je Dopravce
oprávn n si ponechat veškeré p íjmy z prodeje jízdenek. Cena p ipadající na jeden

strana 7 / 25

vlkm nesmí obsahovat náklady spojené s po ízením nových železni ních vozidel
v rozsahu, ve kterém budou náklady na po ízení takových vozidel uhrazeny Dopravci
z prost edk ERDF nebo jakéhokoli jiného evropského nebo národního dota ního
titulu.
VI.3

P edpokládaná výše prokazatelné ztráty podle odstavce VI.2 této Smlouvy bude
uhrazena zálohovým zp sobem dílem z vlastních finan ních prost edk Objednatele
ve výši 471.125.000,- K (slovy ty istasedmdesátjedenmiliónstodvacetp ttisíckorun eských) schválených p íslušnými orgány Objednatele pro období kalendá ního
roku 2010 a dílem z finan ních prost edk p id lených Objednateli ve form dotace
v souladu s Usnesením vlády ve výši 217.458.000,- K (slovy dv st sedmnáctmilión ty istapadesátosmtisíckorun eských).

VI.4

Pro jednotlivé kalendá ní roky trvání této Smlouvy budou Objednatelem objednaný
dopravní výkon a p edpokládaná výše prokazatelné ztráty upraveny dodatkem k této
Smlouv uzav eným Smluvními stranami v souladu s ustanoveními této Smlouvy
p ed za átkem p íslušného kalendá ního roku. V p ípad , že Smluvní strany na
období p íslušného kalendá ního roku neuzav ou dodatek k této Smlouv ve smyslu
tohoto odstavce v as, bude se do okamžiku uzav ení takového dodatku vycházet
z objednaného dopravního výkonu a p edpokládané výše prokazatelné ztráty
odpovídající bezprost edn p edcházejícímu kalendá nímu roku s tím, že Objednatel
má právo požadovat jiné asové vymezení vlak a spoj a Dopravce je povinen
takový požadavek respektovat. Smluvní strany se dohodly, že v p ípad nedoplatku
Objednatel uhradí Dopravci rozdíl (i) záloh, které by náležely Dopravci od prvního
dne p íslušného kalendá ního roku do dne uzav ení dodatku, který bude ešit
navýšení ceny dle odst. VI.9 této Smlouvy, a (ii) skute n vyplacených záloh dle
tohoto odstavce, a to ve lh t do 10-ti dn po nabytí platnosti p íslušného dodatku
této Smlouvy poukázáním na ú et Dopravce.

VI.5

V p íloze dodatku uzavíraného dle odstavce VI.4 této Smlouvy budou rovn ž v cn a
asov vymezeny linky a spoje, jejichž prost ednictvím bude Dopravce zajiš ovat
pln ní Závazku ve ejné služby dle této Smlouvy, a to vždy pro období ú innosti
p íslušného jízdního ádu a v souladu se strukturou uvedenou v P íloze 1 této
Smlouvy a jízdním ádem platným a ú inným pro p íslušné období.

VI.6

Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, zavazuje se Objednatel, že rozsah
objednaného dopravního výkonu se po dobu platnosti a ú innosti této Smlouvy
nezvýší ani nesníží o více než 20 % celkového rozsahu dopravního výkonu
objednaného pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.

VI.7

Dopravce je oprávn n odmítnout navýšení dopravního výkonu podle této Smlouvy
nebo zm nu provozní koncepce pouze v p ípad , že tyto zm ny vyžadují navýšení
turnusové pot eby železni ních kolejových vozidel nebo nasazení železni ních
kolejových vozidel s jinými provozními charakteristikami (nap íklad z hlediska
obsaditelnosti i trak ní charakteristiky, p ípadn nutnosti použití vratné soupravy,
nebo v p ípad zm ny konfigurace železni ní sít provozovatele dráhy – zm na
p echodnosti, zm na trakce, zm na systému napájecí soustavy apod.), než jaká
doposud Dopravcem byla nebo v souladu s touto Smlouvou m la být provozována na
dopravních výkonech, jež jsou p edm tem této Smlouvy. V p ípad , že má Dopravce
uvedená vozidla k dispozici nebo by je mohl bez nep im ených obtíží získat, je
povinen Objednatelem požadovaný závazek p ijmout, pokud se Objednatel zaváže
k úhrad prokazatelné ztráty spojené s tímto navýšením dopravního výkonu
v dodatku k této Smlouv .
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VI.8

V p ípad , že po dobu platnosti a ú innosti této Smlouvy dojde ke zm n rozsahu
objednaného dopravního výkonu ve srovnání s objednaným dopravním výkonem
v roce 2010 v souladu s odstavcem VI.6 této Smlouvy, uplatní se následující pravidla:
a)

v p ípad zvýšení rozsahu objednaného dopravního výkonu Objednatelem
s dopadem na výši prokazatelné ztráty vzniklé Dopravci uhradí Objednatel
Dopravci ze svého rozpo tu prokazatelnou ztrátu spojenou s navýšením rozsahu
dopravní obslužnosti v plné výši (tj. v etn zohledn ní p im eného zisku
spojeného s p íslušným navýšením rozsahu dopravní obslužnosti);

b)

v p ípad snížení rozsahu objednaného dopravního výkonu Objednatelem
s dopadem na výši prokazatelné ztráty vzniklé Dopravci vrátí Objednatel v
souladu s § 14 zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n
n kterých souvisejících zákon (rozpo tová pravidla), v platném zn ní, do
státního rozpo tu finan ní prost edky podle pom ru, kterým se Stát podílel na
celkovém financování dopravní obslužnosti Ústeckého kraje ve ejnou drážní
osobní dopravou podle p ílohy k Usnesení vlády. Zbývající finan ní prost edky si
Objednatel ponechá podle pom ru, kterým se podílel na takovém celkovém
financování dopravní obslužnosti; nebo

c)

v p ípad zachování objednaného dopravního výkonu a snížení prokazatelné
ztráty Dopravcem oproti prokazatelné ztrát p edpokládané bude tento rozdíl
ponechán Dopravci k uhrazení p im eného zisku až do výše 5 % z ekonomicky
oprávn ných náklad Dopravce nebo do maximální výše stanovené obecn
platnými právními p edpisy. Dopravce se v takovém p ípad zavazuje investovat
navýšení p im eného zisku ve smyslu p edcházející v ty do obnovy kolejových
vozidel používaných p i poskytování služeb dle této Smlouvy. Zbývající ušet ené
finan ní prost edky budou rozd leny mezi Stát a Objednatele v takovém pom ru,
v jakém se Stát a Objednatel podílejí na celkovém financování prokazatelné
ztráty vzniklé p i zajišt ní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje ve ejnou drážní
osobní dopravou v Závazku ve ejné služby podle p ílohy k Usnesení Vlády.

Pro vylou ení pochybností se stanoví, že za zvýšení dopravního výkonu, které má
dopad na výši prokazatelné ztráty ve smyslu písm. a) tohoto odstavce Smlouvy se
nepovažuje zvýšení nep ekra ující 2000 vlkm. Uvedené zvýšení dle p edchozí v ty
se vztahuje vždy k dopravnímu výkonu uvedenému v odstavci II.1 písm. l) této
Smlouvy.
VI.9

Po ínaje rokem 2011 je Dopravce oprávn n ke každoro nímu zvýšení nákladové
ceny v etn p im eného zisku p ipadající na jeden vlkm o procento odpovídající
mí e inflace vyjád ené p ír stkem pr m rného ro ního indexu spot ebitelských cen
v p edchozím kalendá ním roce dle údaj uve ejn ných eským statistickým ú adem.
Zárove s navyšováním nákladové ceny dle p edchozí bude po dobu trvání této
Smlouvy pro jednotlivé kalendá ní roky po ínaje rokem 2011 každoro n navyšována
Nejvyšší p ípustná jednotková ztráta o procento odpovídající mí e inflace vyjád ené
p ír stkem pr m rného ro ního indexu spot ebitelských cen v p edchozím
kalendá ním roce dle údaj uve ejn ných eským statistickým ú adem.

VI.10 Dopravce se zavazuje od po átku platnosti a ú innosti této Smlouvy v pr b hu
celého jejího trvání pr b žn obnovovat vozidlový park ur ený k pln ní Závazku
ve ejné služby dle této Smlouvy, a to v rozsahu, zp sobem a asovém ur ení
stanoveném v závazném harmonogramu, který tvo í P ílohu 10 této Smlouvy.
Objednatel se zavazuje stanovovat objednaný dopravní výkon pro vozidla uvedená
v harmonogramu dle první v ty tohoto odstavce Smlouvy tak, aby každé takové
vozidlo bylo možné v období každého kalendá ního roku platnosti a ú innosti této
Smlouvy používat alespo z 90 % jeho celkového provozu (prob hu) pro pln ní
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Závazku ve ejné služby na linkách a spojích v souladu s touto Smlouvou, a zárove
v minimálním pr m rném prob hu 50.000 vlkm.
VI.11 Dopravce se zavazuje kalkulovat náklady a výnosy pro ú ely výpo tu prokazatelné
ztráty dle této Smlouvy v souladu s obecn závaznými da ovými a ú etními právními
p edpisy a ú etními a da ovými zásadami. Dopravce se zavazuje, že pokud
provozuje nejen služby, pro n ž je poskytována úhrada prokazatelné ztráty a které
podléhají závazk m ve ejné služby, ale i jiné innosti, bude ú etnictví jím
poskytovaných ve ejných služeb spl ovat alespo tyto minimální podmínky:
a)

provozní ú ty pro každou z t chto inností jsou odd lené a ást p íslušných aktiv
a fixní náklady jsou p id lovány podle platných ú etních a da ových pravidel,

b)

všechny variabilní náklady, p íslušný p ísp vek na fixní náklady a p im ený zisk
spojený s jakoukoli jinou inností Dopravce nemohou být za žádných okolností
ú továny daným ve ejným službám,

c)

náklady ve ejných služeb jsou vyrovnávány provozními p íjmy a platbami orgán
ve ejné správy, aniž by byl umožn n p evod p íjm do jiného odv tví innosti
provozovatele ve ejných služeb.

VI.12 Smluvní strany se dohodly, že pokud Dopravce poruší sv j závazek obnovovat
vozidlový park podle odstavce VI.10 této Smlouvy, je Objednatel oprávn n od
po átku platnosti jízdního ádu bezprost edn následujícího poté, co k porušení
uvedeného závazku ze strany Dopravce došlo, neobjednat dopravní výkon v rozsahu
p íslušné oblasti, ve vztahu ke které byl porušen závazek obnovovat vozidlový park
ze strany Dopravce v souladu s odstavcem VI.10 této Smlouvy. Neobjedná-li
Objednatel dopravní výkon ve smyslu p edchozí v ty, odstavec VI.6 této Smlouvy se
nepoužije. V p ípad , že zajišt ní dopravní obslužnosti bude v oblasti, ve které
Objednatel neobjednal dopravní výkon podle tohoto odstavce Smlouvy, p edm tem
zadávacího nebo obdobného ízení nebo p ímého zadání smlouvy na provozovatele
drážní dopravy v režimu smlouvy o závazku ve ejné služby nebo obdobného
smluvního vztahu, sd lí Objednatel tuto skute nost písemn Dopravci bez
zbyte ného odkladu poté, co rozhodnutí o konání takového ízení nebo o p ímém
uzav ení p íslušné smlouvy p ijme.
VI.13 Pokud Objednatel neobjedná dopravní výkon v oblasti, ve vztahu ke které byl
porušen závazek obnovovat vozidlový park ze strany Dopravce v souladu
s odstavcem VI.10 této Smlouvy, budou smluvní strany v dobré ví e jednat o použití
vozidel dosud používaných v oblasti, které se týká neobjednání dopravního výkonu,
na jiných linkách provozovaných Dopravcem dle této Smlouvy. Pokud takové použití
vozidel nebude možné, bude Dopravce v maximální možné mí e usilovat o nasazení
takových vozidel na jiných linkách v území, na kterém je oprávn n poskytovat
dopravní služby ve ve ejné drážní osobní doprav .
VI.14 Pokud z prokazatelných objektivních d vod na stran Dopravce nebude možné
nasadit vozidla dosud používaná v oblasti, které se týká neobjednání dopravního
výkonu na základ rozhodnutí Objednatele ve smyslu odstavce VI.12 této Smlouvy,
ani na jiných linkách v území, na kterém je oprávn n poskytovat dopravní služby ve
ve ejné drážní osobní doprav , zavazuje se Objednatel p i novém zajiš ování
dopravní obslužnosti v dané oblasti stanovit v podmínkách p íslušného zadávacího
nebo obdobného ízení nebo ve smlouv p ímo uzavírané s p íslušným novým
dopravcem, který bude vybrán pro zajišt ní dopravní obslužnosti v dané oblasti,
povinnost takového dopravce p evzít vozidla, která byla pro takovou oblast
Dopravcem dodána v souladu s odstavcem VI.10 této Smlouvy a jejich vlakové ety
(tj. strojvedoucí a obsluha vlaku) za ú elem vykonávání obsluhy p evád ných vozidel.
Dopravce se zavazuje, že nabídne vozidla dodaná v souladu s odstavcem VI.10 této
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Smlouvy pro oblast, ve které došlo k neobjednání dopravního výkonu dle odstavce
VI.12 této Smlouvy, novému dopravci, kterého Objednatel vybere za ú elem
provozování drážní dopravy v režimu smlouvy o závazku ve ejné služby nebo
obdobného smluvního vztahu dle odstavce VI.12 této Smlouvy v takové oblasti, a
umožní p echod vlakových et takových vozidel k novému dopravci v souladu
s ustanovením § 338 zákoníku práce.
VI.15 Pokud Objednatel neobjedná dopravní výkon v oblasti, ve vztahu ke které byl
porušen závazek obnovovat vozidlový park ze strany Dopravce v souladu
s odstavcem VI.10 této Smlouvy a podá Dopravci písemnou žádost, zavazuje se
Dopravce bez ohledu na zn ní odstavce IV.13 a IV.14 této Smlouvy dle volby
Objednatele nabídnout p íslušná vozidla dodaná Dopravcem pro takovou oblast
v souladu s odstavcem VI.10 této Smlouvy novému dopravci, kterého Objednatel
vybere za ú elem provozování drážní dopravy v režimu smlouvy o závazku ve ejné
služby nebo obdobného smluvního vztahu dle odstavce VI.12 této Smlouvy v dané
oblasti, a/nebo umožnit p echod vlakových et takových vozidel k takovému novému
dopravci v souladu s § 338 zákoníku práce.
VI.16 Dopravce se zavazuje nabídnout p íslušná vozidla novému dopravci ve smyslu
odstavce VI.14 a VI.15 této Smlouvy za obvyklou tržní cenu nebo za jejich ú etní
hodnotu, podle toho, která bude nižší. Dopravce se dále zavazuje p evést vozidla za
obvyklých podmínek spole n se všemi právy a zárukami, která má v souvislosti
s vozidly ve vztahu k jejich dodavateli a zdržet se všeho, co by jakkoli ztížilo nebo
omezilo p evod vozidel nebo p echod vlakových et takových vozidel v souladu s §
338 zákoníku práce. Dopravce se zavazuje nabídnout p íslušná vozidla novému
dopravci tak, aby k jejich p evzetí novým dopravcem, k p echodu vlastnického práva
k nim a p ípadn k p echodu vlakových et vozidel na nového dopravce podle § 338
zákoníku práce došlo nejpozd ji v den, kdy nový dopravce p evezme závazek zajistit
dopravní obslužnost v oblasti, ve vztahu k níž nebyl Objednatelem u Dopravce
objednán dopravní výkon podle odstavce VI.12 této Smlouvy. Bude-li to možné
s ohledem na datum ukon ení závazku Dopravce zajiš ovat dopravní obslužnost
v oblasti, ve vztahu k níž nebyl Objednatelem u Dopravce objednán dopravní výkon
podle odstavce VI.12 této Smlouvy, dojde k uzav ení p íslušných smluvních vztah
týkajících se p evodu p íslušných vozidel a/nebo p echodu vlakových et
s dostate ným p edstihem, nejmén však 6 m síc p ed tím, než Dopravce p estane
zajiš ovat dopravní obslužnost v takové oblasti nebo její ásti. Za ú elem uzav ení
smluvních vztah dle p edchozí v ty poskytne Dopravce bez zbyte ného odkladu na
výzvu Objednateli seznam vozidel, která mají být p evedena na nového dopravce,
v etn data jejich po ízení, podmínek jejich financování a dobu jejich amortizace a
p ípadn seznam osob tvo ících jejich vlakové ety. Dopravce se za všech okolností
zavazuje jednat v dobré ví e, v souladu s obvyklými zvyklostmi a v maximální
sou innosti s Objednatelem, aby došlo k p evodu p íslušných vozidel a p ípadn
p echodu jejich vlakových et na nového dopravce bez jakýchkoli nep im ených
podmínek.
VI.17 Poruší-li kterákoli ze Smluvních stran svoji povinnost podle odstavc VI.13 až VI.16
této Smlouvy, odpovídá druhé Smluvní stran za škodu, která jí v d sledku takového
porušení povinnosti vznikla.

lánek VII. Zp sob úhrady prokazatelné ztráty Objednatelem
VII.1

Objednatel se pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 zavazuje hradit
Dopravci p edpokládanou výši prokazatelné ztráty ve form m sí ních záloh
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poskytovaných na ú et Dopravce uvedený v záhlaví této Smlouvy následujícím
zp sobem:
a)

ve výši 1/12 z finan ních prost edk Objednatele uvedených v odstavci VI.3 této
Smlouvy nejpozd ji k 10. kalendá nímu dni v b žném m síci, a

b)

ve výši 1/12 z finan ních prost edk p id lených Objednateli ve form dotace
v souladu s Usnesením vlády uvedených v odstavci VI.3 této Smlouvy nejpozd ji
ve lh t stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace z prost edk státního
rozpo tu ode dne, v n mž byly tyto prost edky p ipsány na ú et Objednatele.

Objednatel bude platby hradit vždy pod variabilním symbolem uvedeným v záhlaví
této Smlouvy.
VII.2

V jednotlivých kalendá ních letech platnosti a ú innosti této Smlouvy budou Smluvní
strany p i úhrad p edpokládané výše prokazatelné ztráty Dopravce postupovat
obdobn podle odstavce VII.1 této Smlouvy, a to v návaznosti na zn ní p íslušného
dodatku k této Smlouv uzav eného Smluvními stranami ve smyslu odstavce VI.4
této Smlouvy. Jestliže dodatek podle odstavce VI.4 této Smlouvy nebude uzav en
v as, zavazuje se Objednatel až do doby uzav ení takového dodatku ke Smlouv
k m sí ní zálohové úhrad p edpokládané výše prokazatelné ztráty Dopravce za
stejných podmínek, jaké byly dohodnuty nebo platily pro hrazení p edpokládané výše
prokazatelné ztráty Dopravce v období bezprost edn p edcházejícího kalendá ního
roku.

VII.3

Skute ná výše prokazatelné ztráty pro období uvedené v odstavci VI.1 této Smlouvy,
jakož i pro každé další období pln ní Závazku ve ejné služby po dobu platnosti této
Smlouvy, se stanoví jako rozdíl (i) ástky vypo tené jako sou in nákladové ceny
v etn p im eného zisku p ipadající na jeden vlkm, která bude po celou dobu
platnosti a ú innosti této Smlouvy nem nná a kterou lze navyšovat pouze postupem
v souladu s odstavcem VI.9 této Smlouvy, p ípadn i o Dopravcem prokázané
nep edvídatelné náklady a celkového skute ného dopravního výkonu za takové
období a (ii) ástky skute ných celkových výnos ; skute nou výši prokazatelné ztráty
lze p ípadn navýšit pouze o nep edvídatelné náklady ve smyslu odstavce V.1 této
Smlouvy. Dopravce má nárok na úhradu prokazatelné ztráty pouze za takový
dopravní výkon, který byl Objednatelem v souladu touto Smlouvou objednán a
Dopravcem za podmínek touto Smlouvou stanovených skute n proveden. Bude-li
rozsah objednaného a skute n provedeného dopravního výkonu v kterémkoli roce
platnosti a ú innosti této Smlouvy p ekra ovat o více než 2000 vlkm rozsah
dopravního výkonu uvedený v odstavci II.1 písm. l) této Smlouvy, nemá dopravce
nárok na jakoukoli úhradu prokazatelné ztráty za objednaný a skute n provedený
dopravní výkon v rozsahu 2000 vlkm.

VII.4

Smluvní strany se dohodly, že v žádném kalendá ním roce platnosti a ú innosti této
Smlouvy nesmí prokazatelná ztráta p ipadající na 1 vlkm dopravního výkonu
vypo tená podle odstavce VII.3 této Smlouvy p ekro it Nejvyšší p ípustnou
jednotkovou ztrátu. V rozsahu, ve kterém v p íslušném kalendá ním roce výše
prokazatelné ztráty p ipadající na 1 vlkm dopravního výkonu vypo tená podle
odstavce VII.3 této Smlouvy p ípadn p esáhne Nejvyšší p ípustnou jednotkovou
ztrátu, se tato prokazatelná ztráta nehradí. Za žádných okolností dále nesmí výše
prokazatelné ztráty dle této Smlouvy p ekro it ástku rovnající se istému finan nímu
dopadu, který odpovídá sou tu pozitivních nebo negativních dopad , které má pln ní
závazku ve ejné služby na náklady a p íjmy Dopravce. Dopady se posoudí
porovnáním situace, kdy je závazek ve ejné služby spln n, se situací, která by
nastala, kdyby závazek nebyl spln n.
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VII.5

Dopravce je povinen nejpozd ji v poslední pracovní den druhého m síce
následujícího po skon ení každého kalendá ního tvrtletí doložit Objednateli výši
prokazatelné ztráty, která mu za dané kalendá ní tvrtletí skute n vznikla, a to
prost ednictvím Výkazu náklad a výnos z p epravní innosti ve ve ejné drážní
osobní doprav , jehož vzor je uveden v p íloze . 1 Vyhlášky.

VII.6

Dopravce p edloží Objednateli nejpozd ji poslední pracovní den druhého m síce
následujícího po skon ení každého kalendá ního tvrtletí ú etní doklad o zú tování
záloh poskytnutých Objednatelem dle odstavce VII.1, p ípadn VII.2 této Smlouvy za
uplynulé kalendá ní tvrtletí.

VII.7

Kone né vyú tování prokazatelné ztráty za uplynulý kalendá ní rok vyplývající
z výkaz podle odstavce VII.5 této Smlouvy a obdržených záloh podle odstavce VII.1,
p ípadn VII.2 této Smlouvy je Dopravce povinen p edložit Objednateli nejpozd ji do
5. února po skon ení p íslušného kalendá ního roku. ástka vyplývající z kone ného
vyú tování stanovená v souladu s touto Smlouvou je splatná ve lh t 21 dn ode
dne, kdy bylo kone né vyú tování doru eno Objednateli, bez ohledu na to, zda jde
o úhradu nedoplatku prokazatelné ztráty Dopravci nebo vrácení jejího p eplatku
Objednateli.

VII.8

V p ípad , že Stát Objednateli v kterémkoliv roce trvání této Smlouvy zcela nebo
z ásti neposkytne finan ní prost edky ve form dotace ve smyslu Usnesení vlády,
zavazují se Smluvní strany v dobré ví e zahájit neprodlen spole ná jednání
o uzav ení dodatku k této Smlouv za ú elem nalezení zp sobu financování Závazku
ve ejné služby p i zachování rozsahu objednaného dopravního výkonu.

lánek VIII. Prokázání spln ní objednaného dopravního výkonu
VIII.1 Dopravce je povinen nejpozd ji poslední pracovní den m síce následujícího po
skon ení každého kalendá ního tvrtletí doložit Objednateli spln ní objednaného
dopravního výkonu za dané kalendá ní tvrtletí, a to v souladu s § 4 odst. 1 Vyhlášky
prost ednictvím p edložení dokumentu obsahujícího údaje o ujetých vlakových
kilometrech podle Smlouvy, jehož vzor je v P íloze 5 této Smlouvy.
VIII.2 Spolu s dokumentem obsahujícím údaj podle odstavce VIII.1 této Smlouvy je
Dopravce povinen nejpozd ji poslední pracovní den m síce následujícího po
ukon ení každého kalendá ního tvrtletí uvád t i p ehled neuskute n ných spoj
s uvedením neujetých vlkm týkajících se každého takového neuskute n ného spoje
ve smyslu § 4 odst. 2 Vyhlášky, a to v etn zd vodn ní t chto skute ností. Vzor
p ehledu podle p edchozí v ty je obsažen v P íloze 6 této Smlouvy.
VIII.3 Dokument obsahující údaj podle odstavce VIII.1 této Smlouvy a p ehled podle
odstavce VIII.2 této Smlouvy je Dopravce povinen p edkládat Objednateli každý ve
t ech stejnopisech s platností originálu. Objednatel provede kontrolu t chto
dokument a jsou-li údaje v nich uvedené správné, vrátí dva odsouhlasené originály
od každého z p íslušných dokument zp t Dopravci nejpozd ji do 5 pracovních dn
ode dne jejich doru ení. Pokud údaje uvedené v p íslušných dokumentech
prokazateln nejsou správné, provede Dopravce neprodlen jejich opravu podle
pokyn Objednatele a p edloží je znovu Objednateli nejpozd ji do 5 pracovních dn
od jejich vrácení Objednatelem. Po opakovaném p edložení p íslušných dokument
postupuje Objednatel obdobn podle v ty druhé tohoto odstavce Smlouvy.
VIII.4 Pro ú ely stanovení prokazatelné ztráty Dopravce v souladu s § 4 odst. 2 Vyhlášky
platí, že za neuskute n ný spoj se nepovažuje takový spoj, který nebyl uskute n n
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zcela nebo z ásti bez zavin ní Dopravce. P íslušný po et vlkm odpovídající spoj m
neuskute n ným bez zavin ní Dopravce se pro ú ely úhrady prokazatelné ztráty
zapo te do celkového po tu ujetých vlakových kilometr .
VIII.5 Pokud není prokázán opak, považuje se za spoj neuskute n ný zcela nebo z ásti
bez zavin ní Dopravce zejména, nikoliv však výlu n , takový spoj, který
a)

byl Dopravcem od eknut v celé nebo ásti své linkové trasy na základ opat ení
projednaného s Objednatelem, jehož cílem bylo minimalizovat zpožd ní
obratového spoje na dané lince, pop ípad minimalizovat zpožd ní na spojích
v ucelené ásti železni ní sít ;

b)

nebyl veden v celé nebo ásti své linkové trasy za ú elem eliminace jeho
zpožd ní nebo zpožd ní p edchozího spoje zavin ného t etí osobou nebo
provozovatelem dráhy na tomto nebo p edchozím spoji v rámci ob hu soupravy
vlaku;

c)

nebyl veden v celé nebo ásti své linkové trasy z d vodu zákonné stávky
zam stnanc Dopravce a Dopravce p ijal organiza ní opat ení ke snížení
dopadu stávky (využití náhradní dopravy, zm na obrat souprav, alternativní
vedení vlaku s oslabeným po tem vlakového doprovodu bez vlivu na bezpe nost
cestujících a provozu, apod.).

VIII.6 Po et vlkm za spoje neuskute n né z d vodu zavin ní Dopravce nebude pro ú ely
úhrady prokazatelné ztráty zapo ten do celkového po tu ujetých vlakových kilometr .

lánek IX.
IX.1

P esnost a spolehlivost poskytovaných dopravních služeb

Dopravce se zavazuje, že 95 % vlak použitých p i pln ní Závazku ve ejné služby
pojede v as. Za vlak jedoucí v as se považuje
a)

vlak, jehož zpožd ní vzniklo z p í in mimo p sobnost Dopravce;

b)

vlak, jehož zpožd ní z p í in na stran Dopravce, v žádné výchozí a/nebo cílové
stanici nep evýší 5 minut;

c)

vlak jedoucí zpožd ný z p ípojné stanice v p ípad , že ke zpožd ní došlo
z p í iny ekání na p ípojný vlak dle Opat ení zpracovaného a projednaného
v souladu s odstavcem IV.5 této Smlouvy nebo vlak jedoucí z území ležícího
mimo Ústecký kraj, pokud je takto zpožd n v souvislosti s obdobným opat ením
platným pro jiné území; a

d)

vlak, který byl na svém odjezdu z výchozí stanice opožd n z d vodu pozdního
p íjezdu obratového vlaku.

Smluvní strany prohlašují, že zpožd ní vlaku vzniklé v d sledku zhoršených
adhezních podmínek není zpožd ním z p í in na stran Dopravce.
IX.2

Dopravce se zavazuje poskytovat Objednateli m sí n p ehled o zpožd ní spoj ve
výchozích a cílových stanicích vlak na linkách dle P ílohy 2 této Smlouvy. Vzor
p edkládaného p ehledu dle tohoto odstavce je P ílohou 4 této Smlouvy.

IX.3

Dopravce se zavazuje, že po dobu ú innosti p íslušného jízdního ádu budou
minimáln na 98 % vlak , jejichž prost ednictvím bude Dopravce v tomto období plnit
Závazek ve ejné služby, nasazena vozidla dle seznamu vlak , p edaného
Dopravcem Objednateli v souladu s druhou v tou odst. IX.4 této Smlouvy. Nasazení
vozidel vyšší kvality není považováno za nedodržení ustanovení tohoto odstavce
Smlouvy. Do tohoto po tu se dále nezapo ítají vlaky na spojích, (i) na n ž nesta í
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plánovan nasazovaná vozidla z d vodu výluk, (ii) u kterých byla v ásti trasy
zavedena náhradní doprava, (iii) s poklesem nabízené kapacity do 30% za
p edpokladu, že všichni cestující v daném vlaku m li k dispozici místo k sezení, a (iv)
u kterých došlo k poškození v d sledku okolností vylu ujících odpov dnost
Dopravce.
IX.4

Dopravce se zavazuje poskytovat Objednateli m sí n p ehled o dodržení podmínek
nasazování dohodnutých druh
vozidel na jednotlivých vlacích, jejichž
prost ednictvím Dopravce plní Závazek ve ejné služby. Pro tento ú el se Dopravce
zavazuje poskytnout do 15 dn ode dne podpisu Smlouvy a následn vždy ode dne
nabytí platnosti každého jízdního ádu nebo každé zm ny jízdního ádu seznam
vlak , jejichž prost ednictvím Dopravce plní Závazek ve ejné služby, s jejich
pravidelným azením. Vzor p edkládaného p ehledu dle první v ty tohoto odstavce je
P ílohou 7 této Smlouvy.

IX.5

Dopravce se zavazuje poskytovat Objednateli p ehledy podle odstavc IX.2 a IX.4
této Smlouvy nejpozd ji do posledního pracovního dne m síce následujícího od
skon ení p íslušného kalendá ního m síce, za který jsou p ehledy vypracovávány.
P ehledy budou poskytnuty v elektronické podob , a to dle požadavku Objednatele
ve form p ílohy k elektronické pošt nebo na datovém nosi i. Na vyžádání
Objednatele je Dopravce povinen poskytnout p ehledy dle p edchozí v ty i v podob
listinné.

IX.6

V p ípad , že úrove pln ní pro p íslušný kalendá ní m síc bude nižší než minimální
hodnota stanovená v odstavci IX.3 této Smlouvy, je Dopravce povinen prov it
d vody nedodržení svého závazku a navrhnout Objednateli opat ení vedoucí k jejich
náprav . Po projednání a odsouhlasení navrhovaných opat ení ze strany Objednatele
je Dopravce povinen tato opat ení, pokud jsou v jeho kompetenci, neprodlen
realizovat, a za tímto ú elem je Objednatel povinen obstarat písemný souhlas všech
ostatních objednatel , jejichž územím je veden vlak takovým opat ením dot ený, a
p edložit jej bez zbyte ného odkladu Dopravci.

IX.7

Objednatel si vyhrazuje právo zve ejnit veškeré údaje poskytované Dopravcem podle
tohoto lánku s výjimkou opat ení projednávaných dle odstavce IX.6 této Smlouvy.

lánek X.

Kontrolní innost

X.1

Objednatel je oprávn n kontrolovat dodržování povinností Dopravce vyplývajících z
této Smlouvy p ímo p i pln ní vlastního Závazku ve ejné služby, a to za podmínek
uvedených níže prost ednictvím t etích osob. O vykonání kontroly musí být za
p ítomnosti Pov ené osoby sepsán ve trojím vyhotovení Protokol o kontrolní innosti
v osobní doprav a p eprav , jehož vzor je P ílohou 8 této Smlouvy a který
Pov ená osoba spolupodepíše. Jedno vyhotovení obdrží Pov ená osoba p i výkonu
kontroly, druhé vyhotovení Objednatel zašle kontaktní osob Dopravce a t etí
vyhotovení si Objednatel ponechá.

X.2

Za ú elem kontroly Dopravcem vykazované výše prokazatelné ztráty je Objednatel
rovn ž oprávn n kontrolovat:
a)

evidenci nákladových vstup podle jednotlivých skupin v souladu s Vyhláškou,

b)

evidenci výnos z osobní dopravy,

c)

evidenci provozních ukazatel ,

d)

výkazy a doklady p edkládané podle Vyhlášky,
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e)

správnost výpo tu prokazatelné ztráty.

Dopravce je povinen zajistit Objednateli resp. jím pov eným osobám ve smyslu
odstavce X.5 této Smlouvy p ístup ke všem údaj m a dokument m dle tohoto
odstavce za p edpokladu, že bylo zahájení kontroly oznámeno v souladu
s odstavcem X.4 této Smlouvy.
X.3

Kontrolu podle odstavce X.1 této Smlouvy není Objednatel povinen p edem Dopravci
oznamovat, ledaže požaduje p ítomnost, resp. sou innost jiného zam stnance
Dopravce, než je Pov ená osoba; v takovém p ípad musí být oznámení o zahájení
kontroly doru eno Dopravci nejmén p t pracovních dn p edem. Provedení kontroly
podle odstavce X.1 této Smlouvy musí být oznámeno Pov ené osob nejpozd ji
v okamžiku jejího ukon ení.

X.4

Objednatel je povinen provád ní kontroly dle odstavce X.2 této Smlouvy Dopravci
p edem oznámit; oznámení o zahájení kontroly musí být Dopravci doru eno nejmén
p t pracovních dn p edem.

X.5

lánku provádí Objednatel prost ednictvím vlastních
Kontroly dle tohoto
zam stnanc , nebo prost ednictvím specializované právnické i fyzické osoby, kterou
k provád ní kontrol v definovaném rozsahu písemn pov í. Kontrolní zam stnanci
Objednatele nebo Objednatelem pro tyto ú ely najaté specializované právnické nebo
fyzické osoby jsou k provád ní kontroly vybaveny k tomu Objednatelem vystavenými
doklady, které musí obsahovat alespo jméno a p íjmení kontrolního zam stnance,
jeho fotografii, údaj dokládající pov ení této osoby Objednatelem k provedení
kontroly dle této Smlouvy a údaj o platnosti dokladu.

X.6

Dopravce je povinen zabezpe it p i provád ní kontroly dle odstavc X.1 a X.2 této
Smlouvy ze Strany Objednatele resp. jím pov ených osob ádnou sou innost všech
svých zam stnanc jakkoli dot ených výkonem takové kontroly.

X.7

Sou innost požadovaná po zam stnanci Dopravce v souvislosti s výkonem kontroly
dle odstavce X.1 této Smlouvy nesmí být v rozporu s pravidly pro bezpe né
provozování dráhy a drážní dopravy. Objednatel p i provád ní kontroly dbá na to, aby
její výkon nezp sobil zpožd ní vlaku a nebránil pln ní pracovních povinností
zam stnanc m Dopravce p ed odjezdem vlaku z výchozí stanice, b hem jeho jízdy
ani po dojezdu vlaku do kone né stanice. Pokud poskytování sou innosti ze strany
Dopravce vyžádané Objednatelem prokazateln zp sobí zpožd ní vlaku nebo
porušení jiných povinností Dopravce dle této Smlouvy, nesmí Objednatel uplatnit
smluvní pokutu za takové porušení Smlouvy, sou asn pokud se takto vzniklé
zpožd ní týká jízdy vlaku také v sousedním kraji (p ípadn více kraj i objednatel ),
kam uvedený vlak zajíždí, informuje všechny dot ené objednatele o vzniklé situaci
s požadavkem o vyjmutí z uplatn ní pokuty v i Dopravci. Pokud i p esto oslovený
objednatel uplatní v i Dopravci pokutu, je Dopravce oprávn n uvedou ást p íslušné
pokuty odpovídající jízd takto zpožd ného vlaku požadovat po Objednateli.

X.8

Dopravce je povinen pro ú ely provád ní kontroly dle odstavce X.1 této Smlouvy
poskytnout Objednateli ty i pr kazy, které budou p i kontrolní innosti oprav ovat
osoby pov ené Objednatelem k bezplatné p eprav a k volnému pohybu po celé
souprav vlaku p ístupné cestující ve ejnosti dle smluvních p epravních podmínek
Dopravce. Dopravce zajistí pr b žné vydávání pr kaz Objednateli tak, aby mohla
být kontrola dle odstavce X.1 této Smlouvy Objednatelem ádn provád na kdykoliv
po celou dobu trvání této Smlouvy. Pr kazy budou obsahovat podmínku, že
p edkladatel pr kazu je povinen prokázat se p i kontrole zam stnanci Dopravce
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rovn ž dokladem prokazujícím, že p edkladatel pr kazu je oprávn n provád t
jménem Objednatele kontrolu.

lánek XI.
XI.1

Smluvní pokuty

Objednateli vzniká v i Dopravci nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,– K (slovy
dvatisícekorun eských) za každý vlak použitý Dopravcem p i pln ní Závazku ve ejné
služby v p ípad , že bude zjišt na n která z následujících závad funk nosti vn jších
dve í a oken:
a)

pokud jakékoliv dve e jakéhokoliv vozidla za azeného na konkrétním vlaku
vybavené za ízením proti otev ení za jízdy vlaku nebudou v p ípad nefunk nosti
takového za ízení ozna eny jako dve e, u nichž je toto za ízení vy azeno
z innosti nebo nefunk ní;

b)

pokud jakékoliv okno jakéhokoliv vozidla za azeného na konkrétním vlaku
nebude možné zavírat v plném rozsahu;

a vlak se závadou podle písmen a) – b) prokazateln odjede ze své výchozí stanice,
vyjma p ípad , kdy z d vodu technologického p echodu vozidla na další výchozí vlak
by došlo k jeho zpožd ní.
XI.2

Objednateli vzniká v i Dopravci nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- K (slovy
p ttisíckorun eských) za každý jednotlivý p ípad porušení n které povinnosti p esn
stanovené v P íloze 9 této Smlouvy týkající se kteréhokoli konkrétního spoje.

XI.3

Objednateli vzniká v i Dopravci nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- K (slovy
desettisíckorun eských), pokud Dopravce nedodrží lh tu pro p edložení dokumentu
obsahujícího údaje o ujetých vlakových kilometrech podle Smlouvy nebo p ehledu
neuskute n ných spoj s uvedením vlkm v souladu s odstavci VIII.1, resp. VIII.2 této
Smlouvy.

XI.4

Objednateli vzniká v i Dopravci nárok na smluvní pokutu ve výši 25.000,- K (slovy
dvacetp ttisíckorun eských) za každý den porušení povinnosti dle asového
harmonogramu dle P ílohy 10 Smlouvy.

XI.5

Objednateli vzniká v i Dopravci nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- K (slovy
stotisíckorun eských) za každý jednotlivý p ípad, kdy Dopravce poskytne Objednateli
nepravdivé údaje poskytované dle této Smlouvy. Objednatel není oprávn n uplatnit
tuto smluvní pokutu v p ípad , že Dopravce prokáže, že porušení této povinnosti
nebylo zp sobeno zavin n .

XI.6

V p ípad , že Dopravce bez zbyte ného odkladu nenavrhne nebo neprovede
opat ení projednaná a odsouhlasená Objednatelem podle odstavce IX.6 této
Smlouvy, vznikne Objednateli v i Dopravci nárok na smluvní pokutu až ve výši
50.000,- K (slovy padesáttisíckorun eských) za každý jednotlivý p ípad. V p ípad ,
že Dopravce navržená a odsouhlasená opat ení realizuje, a p esto nedojde
k požadovanému zlepšení stavu a další opat ení jsou možná pouze za sou innosti
s Objednatelem, který tuto neposkytne i poskytne nedostate ným zp sobem, není
Objednatel oprávn n smluvní pokutu uplatnit.

XI.7

Objednatel má v i Dopravci nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- K (slovy
stotisíckorun eských) za každé zapo até nespln né procento spolehlivosti dle
odstavce IX.1 této Smlouvy za p íslušný kalendá ní m síc, bude-li pln ní spolehlivosti
nižší než p íslušná hodnota citovaným odstavcem stanovená.
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XI.8

Objednatel má v i Dopravci právo na smluvní pokutu ve výši 30 % Dopravcem
kalkulované p edpokládané výše prokazatelné ztráty pro každý spoj, jehož zpožd ní
zavin né Dopravcem je vyšší než polovina pr m rného intervalu mezi následnými
spoji stejné linky. Za zpožd ní spoje z viny Dopravce se nepovažuje zpožd ní spoje
vzniklé z d vodu zpožd ní obratového vlaku.

XI.9

Objednateli vzniká v i Dopravci nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- K
(slovy desetmilión korun eských) v p ípad , že Dopravce vlastní vinou neprovede
více než 4 % objednaného dopravního výkonu za p íslušné kalendá ní tvrtletí. P i
výpo tu podle p edchozí v ty tohoto odstavce se odhlédne od Dopravcem
neprovedeného objednaného dopravního výkonu v takovém rozsahu, v jakém byla
tato skute nost zp sobena:
a)

uskute n ním stávky zam stnanc Dopravce;

b)

p erušením poskytování dopravních služeb Dopravce v p ípad , že Objednatel
bude nejmén 45 dní v prodlení s úhradou zálohových plateb nebo jejich ásti
nebo ástek na základ vyú tování dle této Smlouvy.

XI.10 Dopravce má v p ípad porušení povinnosti Objednatelem dle odstavc IV.10 a XV.7
této Smlouvy právo na smluvní pokutu ve výši 500.000,- K
(slovy
p tsettisíckorun eských) za každý jednotlivý p ípad porušení povinnosti.
XI.11 Oprávn ná Smluvní strana je povinna písemn vyrozum t druhou Smluvní stranu
o skute nostech, které zakládají právo na uplatn ní smluvní pokuty. Vyrozum ní
o porušení povinnosti dle této Smlouvy musí vždy obsahovat popis a asové ur ení
události, která v souladu s uzav enou Smlouvou zakládá nárok p íslušné Smluvní
strany na smluvní pokutu. Smluvní strana, v i níž je smluvní pokuta uplat ována, je
povinna se k tomuto vyrozum ní písemn vyjád it ve lh t do 15 dn ode dne
doru ení, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Na základ vyjád ení Smluvní
strana, která má nárok na smluvní pokutu, s kone nou platností rozhodne o uplatn ní
smluvní pokuty, a doru í oznámení o uplatn ní smluvní pokuty druhé Smluvní stran .
Smluvní strana, v i níž byla v souladu s touto Smlouvou uplatn na smluvní pokuta,
je povinna tuto smluvní pokutu uhradit ve lh t 30 dn od doru ení oznámení
o uplatn ní smluvní pokuty. Nárok na smluvní pokutu dle odstavce XI.4 této Smlouvy
je Objednatel oprávn n uplatnit až poté, co Dopravce splnil povinnost, jejíž porušení
je spojeno s nárokem Objednatele na smluvní pokutu. Objednatel však uplatní nárok
na smluvní pokutu dle p edchozí v ty nejpozd ji do konce platnosti jízdního ádu,
b hem které došlo k porušení povinnosti Dopravce zakládající právo Objednatele na
takovou smluvní pokutu.
XI.12 P i nedodržení termínu splatnosti smluvní pokuty má Smluvní strana uplat ující
smluvní pokutu právo na úhradu úrok z prodlení ve výši stanovené na ízením vlády
. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrok z prodlení a poplatku z prodlení podle
ob anského zákoníku, v platném zn ní, z neuhrazené výše smluvní pokuty za každý
den prodlení.
XI.13 Smluvní pokuty uplatn né v souladu s ustanoveními této Smlouvy mohou být
libovoln kumulovány. Maximální ro ní výše smluvních pokut na stran Dopravce
však nep evýší 4% celkové výše prokazatelné ztráty hrazené ze strany Objednatele
Dopravci dle této Smlouvy v p íslušném roce. Do maximální ro ní výše smluvních
pokut se nezapo ítávají smluvní pokuty p ípadn uplatn né ze strany Objednatele
podle odstavce XI.4 této Smlouvy.
XI.14 Ve všech p ípadech platí, že úhradou smluvní pokuty za porušení ur ité povinnosti
dle této Smlouvy není dot eno právo na náhradu škody vzniklé v d sledku porušení
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stejné povinnosti, a to ve výši, v níž výše škody p esahuje ástku uhrazené smluvní
pokuty.
XI.15 V p ípad , že je Objednatel v prodlení s úhradou zálohové nebo jiné platby podle této
Smlouvy, je Dopravce oprávn n požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 %
denn z neuhrazené ásti platby za každý den prodlení.

lánek XII. Po ízení železni ních kolejových vozidel z dotace z Evropského
fondu pro regionální rozvoj
XII.1

Dopravce se zavazuje, že vynaloží veškeré úsilí, aby pro nákup nových železni ních
kolejových vozidel, kterými bude v souladu s touto Smlouvou nahrazovat stávající
železni ní vozidla ur ená k pln ní Závazku ve ejné služby, získal v maximálním
možném rozsahu finan ní prost edky v podob dotací z ERDF.

XII.2

Pokud Dopravce uzav e s p íslušným subjektem smlouvu o poskytnutí dotace
z ERDF, Objednatel se zavazuje:
a)

uzav ít s Dopravcem dodatek k této Smlouv , ve kterém
i.

budou vymezeny dráhy a úseky drah na území Ústeckého kraje, jakož i
jednotlivé spoje, na kterých budou vozidla po ízená prost ednictvím dotace
z ERDF provozována, a

ii.

bude prodloužena doba ú innosti této Smlouvy v souladu s ustanovením
odstavce XIV.2 této Smlouvy;

b)

stanovovat objednaný dopravní výkon tak, aby železni ní kolejová vozidla
po ízená prost ednictvím dotace z ERDF bylo možné provozovat alespo z 90 %
svého celkového prob hu ve vlkm na výkonech p edm tných vlakových spoj a
na úsecích drah ur ených pro jejich provoz, a zárove v minimálním pr m rném
prob hu 50.000 vlkm na vozidlo v období kalendá ního roku;

c)

nepožadovat po Dopravci takové zm ny Závazku ve ejné služby upraveného
touto Smlouvou, které by znamenaly porušení smlouvy o poskytnutí dotace
z ERDF, pokud takový závazek Objednatele zárove nebude mít vliv na rozsah a
obsah jeho práv dle této Smlouvy.

XII.3

Dopravce se zavazuje, že p i projednávání podmínek smlouvy o poskytnutí dotací
z ERDF ádn seznámí Objednatele se všemi jejími ustanoveními, která by mohla
jakkoli zasahovat do práv Objednatele dle této Smlouvy, taková práva omezit, nebo
která by byla v jakémkoli rozporu s ustanoveními této Smlouvy. Smluvní strany se
zavazují v dobré ví e projednat uzav ení dodatku k této Smlouv , kterým by došlo
k odstran ní zásah , omezení nebo rozpor uvedených v p edchozí v t p i
maximální snaze o zachování stávajícího rozsahu práv a povinností Smluvních stran
dle této Smlouvy.

XII.4

Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud Dopravce uzav e smlouvu o poskytnutí
dotace z ERDF, bude Dopravce provozovat takto po ízená nová železni ní kolejová
vozidla na relacích:
a)

D ín hl.n. – Ústí n/L. hl.n. – Most – Chomutov – Kada -Pruné ov / Kada
p edm stí,

b)

K.Vary – Klášterec n/O. – Jirkov,

c)

Ústí n/L. hl.n. – Teplice v echách – Louka u Litvínova / Litvínov.
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Jestliže n která z relací uvedených pod písmeny a) – c) výše nebude zcela nebo
z ásti zp sobilá pro provoz nových vozidel po ízených na základ smlouvy
o poskytnutí dotace z ERDF, budou p íslušná vozidla po dobu této nezp sobilosti
nasazena na jiných relacích v rámci pln ní Závazku ve ejné služby dle dohody
Smluvních stran.
XII.5

XII.6

Náhrada vozidel po ízených na základ smlouvy o poskytnutí dotace z ERDF jinými
vozidly je možná pouze v t chto výjime ných p ípadech:
a)

p i p erušení nebo podstatném omezení provozuschopnosti dopravní cesty
z d vodu výluky, živelné pohromy nebo nehody, p ípadn bude-li p i zajiš ování
náhradní autobusové dopravy nemožné ob hy souprav upravit tak, aby vozidla
podle tohoto lánku byla nasazena p ed i za vylou eným úsekem dopravní cesty,
nebo

b)

s p edchozím souhlasem Objednatele v p ípadech, kdy došlo na stran
Dopravce ke snížení po tu disponibilních vlakových souprav.

Dopravce se zavazuje dodržet p i nákupu nových železni ních kolejových vozidel
veškeré podmínky stanovené pro erpání finan ních prost edk z ERDF.

lánek XIII. Komunikace Smluvních stran
XIII.1 Všechna oznámení, výzvy, právní úkony, informace a jiná sd lení u in ná podle této
Smlouvy nebo v souvislosti s ní mohou být doru ována (a) osobn , nebo (b)
prost ednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo (c) faxem, nebo (d)
elektronickou poštou (e-mailem) na následující adresy k rukám následujících osob:
a)

Objednatel
Adresa: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Ing. Jakub Je ábek, vedoucí odd lení dopravní obslužnosti
odboru dopravy a silni ního hospodá ství Krajského ú adu Ústeckého kraje
E-mail: jerabek.j@kr-ustecky.cz
Telefon: 475 657 527, 737 203 884
Fax: 475 657 570

b)

Dopravce
Adresa: eské dráhy, a.s., KCOD Ústí nad Labem, P.O. Box 99, 400 02 Ústí nad
Labem
Kontaktní osoba: Ing. Petr Hinterholzinger, editel Krajského centra osobní
dopravy Ústí nad Labem, o.j.
E-mail: hinterholzinger@kcod.cd.cz
Telefon: 972 424 403, 724 251 993
Fax: 972 422 019
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XIII.2 Smluvní strany jsou povinny vzájemn se informovat o zm nách kontaktních osob a
jejich údaj bezodkladn poté, co k takovým zm nám dojde, a odpovídají za
p ípadné škody vzniklé nedodržením této povinnosti. Smluvní strany se dohodly, že
zm ny uskute n né dle p edchozí v ty nezakládají povinnost uzav ít samostatný
dodatek ke Smlouv , ale že budou sou ástí prvního následujícího dodatku k této
Smlouv uzav eného z jiného d vodu.
XIII.3 V p ípad poskytování informací, údaj
i jiné komunikace dle této Smlouvy
elektronickou poštou je p íjemce povinen zp tn potvrdit p ijetí t chto informací,
údaj
i jiné komunikace odesílateli a kontaktní osob , a to nejpozd ji do p ti
pracovních dn ode dne doru ení.
XIII.4 Veškerá oznámení, informace a jiná sd lení podaná ve v cech této Smlouvy se
považují se za doru ená (i) dnem, kdy je adresát osobn p evezme, (ii) dnem, kdy je
adresát p evezme na své poštovní adrese, (iii) ke dni, kdy je odesílateli technickými
prost edky potvrzeno, že faxová zpráva byla doru ena adresátu, nebo (iv) ke dni
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 XIV. Doba trvání Smlouvy, zánik Smlouvy
XIV.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu ur itou, a to do 31. prosince 2019. Pro jízdní ád
2019/2020 se však Objednatel nezavazuje objednat dopravní výkon.
XIV.2 Doba trvání této Smlouvy bude prodloužena písemným dodatkem až o 5 let, pokud
budou kumulativn spln ny následující podmínky:
a)

Dopravce po ídí nová železni ní kolejová vozidla v souladu s lánkem XII. této
Smlouvy nebo v souladu s harmonogramem po izování nových vozidel dle
P ílohy 10 této Smlouvy,

b)

prodloužení doby trvání této Smlouvy je vzhledem k podmínkám amortizace
nových vozidel po ízených ve smyslu písm. a) nezbytné,

c)

vozidla po ízená dle písm. a) jsou významná vzhledem k celkovému množství
vozidel nezbytných k pln ní Závazku ve ejné služby, p i emž Smluvní strany
považují pro tyto ú ely za významné, pokud dojde k po ízení nových vozidel
v rozsahu p edpokládaném touto Smlouvou, a

d)

vozidla po ízená dle písm. a) jsou p evážn využívána k pln ní Závazku ve ejné
služby dle této Smlouvy.

XIV.3 Tato Smlouva zaniká uplynutím doby sjednané v odstavci XIV.1 této Smlouvy,
p ípadn prodloužené podle odstavce XIV.2 této Smlouvy.
XIV.4 Tato Smlouva m že být rovn ž ukon ena písemnou dohodou Smluvních stran a za
podmínek stanovených níže i výpov dí.
XIV.5 Objednatel m že tuto Smlouvu vypov d t, pokud:
a)
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Dopravce z vlastní viny
výkonu v rámci Závazku
výpo tu podle p edchozí
objednaného dopravního
skute nost zp sobena:

neprovede více než 4 % objednaného dopravního
ve ejné služby za uplynulé kalendá ní tvrtletí. P i
v ty se odhlédne od Dopravcem neprovedeného
výkonu v takovém rozsahu, v jakém byla tato

i.

uskute n ním stávky zam stnanc Dopravce nebo

ii.

p erušením poskytování dopravních služeb Dopravce v p ípad , že
Objednatel bude v prodlení alespo 45 dní s úhradou i jen ástí zálohových
plateb nebo vyú tování dle této Smlouvy;

b)

Objednatel uplatní smluvní pokutu dle odstavce XI.5 alespo dvakrát za období
jednoho kalendá ního roku;

c)

celková výše smluvních pokut uplatn ných Objednatelem za období jednoho
roku p edcházejícího dni podání výpov di dosáhne alespo 10.000.000,- K
(slovy: desetmilión korun eských); smluvní pokuty za nedodání nových vozidel
dle bodu XI.4, které není prokazateln zp sobeno z viny Dopravce, se do této
hodnoty nezapo ítávají; nebo

d)

se Dopravce dopustí podstatného porušení této Smlouvy; porušení této Smlouvy
je podstatné, jestliže Dopravce v d l v dob uzav ení Smlouvy nebo v této dob
bylo rozumné p edvídat s p ihlédnutím k ú elu Smlouvy, který vyplynul z jejího
obsahu nebo z okolností, za nichž byla uzav ena, že by Objednatel nem l zájem
na pln ní jeho povinností p i takovémto porušení Smlouvy. Podstatným
porušením Smlouvy je rovn ž prokazatelné mén závažné porušení Smlouvy,
kterého se Dopravce dopustil alespo dvakrát za sebou, i když byl na takové
porušení Smlouvy Objednatelem upozorn n nebo prokazatelné porušení
Smlouvy trvající po delší dobu, které Dopravce neodstranil ani p es opakovanou
výzvu Objednatele.

XIV.6 Dopravce m že Smlouvu vypov d t, pokud se Objednatel ocitne v neoprávn ném
prodlení s placením záloh i doplatk prokazatelné ztráty delším než 45 dní.
XIV.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 Evropského
spole enství i Evropské unie) nebo jejich zm n následn po uzav ení této Smlouvy
ukáže pln ní jakékoliv podstatného ujednání této Smlouvy jako nedovolené, zavazují
se Smluvní strany 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
90 dní od doru ení výzvy kterékoliv Smluvní strany k jednání, má Smluvní strana,
z jejíhož pohledu je dot ené ujednání podstatné, právo tuto Smlouvu vypov d t.
XIV.8 Pokud by Objednatel v d sledku p ijetí jakéhokoliv nového zákona nebo jiného
závazného p edpisu platného v
eské republice (v etn p edpis
obecn
Evropského spole enství) nebo jejich zm n nebo p ijetí jakéhokoli rozhodnutí nebo
jeho zm n nebo v d sledku podstatné zm ny interpretace sou asných právních
p edpis (i) se stal povinným zajiš ovat dopravu v závazku ve ejné služby jiným
zp sobem než doposud, nebo (ii) ztratil kompetenci zajiš ovat dopravu v závazku
ve ejné služby, nebo (iii) se stal povinným provést nový výb r dopravce v závazku
ve ejné služby, zavazují se Smluvní stran 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 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 tuto Smlouvu vypov d t.
XIV.9 Výpov dní lh ta v p ípadech dle odstavc XIV.5, XIV.6, XIV.7 a XIV.8 této Smlouvy
po íná b žet prvního dne kalendá ního m síce následujícího po dni doru ení
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písemné výpov di druhé Smluvní stran a iní nejmén 5 (p t) kalendá ních m síc
s tím, že poslední den této lh ty musí vždy bezprost edn p edcházet dni vstupu
v platnost nového jízdního ádu; konkrétní délku výpov dní lh ty ur í Smluvní strana,
která výpov podává.

lánek XV. Záv re ná ustanovení
XV.1

Tato Smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

XV.2

Zm ny Smlouvy lze init pouze na základ vzájemné dohody Smluvních stran formou
písemných, vzestupn
íslovaných dodatk
podepsaných ob ma Smluvními
stranami.

XV.3

Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se ídí obecn závaznými právními
p edpisy, zejména ustanoveními Zákona o dráhách, Zákona o D, Správního ádu,
Ob anského zákoníku, Vyhlášky a dalších.

XV.4

Práva a povinnosti z této Smlouvy p echázejí na právní nástupce Smluvních stran.

XV.5

Objednatel prohlašuje, že o uzav ení této Smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje dne …………….

XV.6

Zm ny jízdních ád , zejména posuny asových poloh vlak , úpravy etnosti jízdy
vlak , zm ny trasy vlak , zavedení nového vlaku i zrušení vlaku budou provád ny
zp sobem dle § 40 a násl. Zákona o dráhách a dle § 50 až § 55 Vyhlášky
. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní ád drah, v platném zn ní, a to dle
požadavku Objednatele. Pokud takovéto zm ny budou Objednatelem promítnuty do
rozsahu Závazku ve ejné služby, bude tak u in no formou dodatku ke Smlouv
v etn ekonomických dopad v souvislosti s Usnesením vlády a Memorandem.

XV.7

Dopravce je seznámen se skute ností, že Ústecký kraj, jako orgán územní
samosprávy, 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.
Smluvní strany souhlasn prohlašují, že žádný údaj v této Smlouv , v etn jejích
p íloh, není ozna ován za obchodní tajemství s výjimkou výpo tu podle odstavce VI.2
této Smlouvy, údaj poskytovaných Dopravcem dle odstavc IV.6 písm. a), c), d) a
e), IV.7 a IV.8 této Smlouvy a doklad p edkládaných Dopravcem dle odstavc VII.5,
VII.6 a VII.7 této Smlouvy, které jsou obchodním tajemstvím Dopravce. Za porušení
obchodního tajemství není považováno použití uvedených údaj a dokument jako
podklad pro zú tování finan ních prost edk p id lených Objednateli ve form
dotace v souladu s Usnesením Vlády.

XV.8

Všechny finan ní údaje vztahující se k financování dopravní obslužnosti uvedené
v této Smlouv jsou uvedeny bez dan z p idané hodnoty v p íslušné výši.

XV.9

Tato Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, každá ze
Smluvních stran obdrží po t ech. Stejným pravidlem se ídí po et a ur ení p ípadných
dodatk ke Smlouv .

XV.10 Smluvní strany se dohodly, že bude-li tato Smlouva zrušena pro nezákonnost
pravomocným rozhodnutím p íslušného správního orgánu, nebo dojde-li k její
výpov di ze strany objednatele, zavazuje se Dopravce ve vztahu k vozidl m již
dodaným podle odstavce VI.10 této Smlouvy p evést vlastnické právo a související
práva k takovým vozidl m na nového dopravce, kterého Objednatel vybere za
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ú elem provozování drážní dopravy v Ústeckém kraji v režimu smlouvy o závazku
ve ejné služby nebo obdobného smluvního vztahu, a umožnit p echod vlakové ety
(tj. strojvedoucího a obsluhy vlaku) na nového dopravce. Objednatel se zavazuje
stanovit v podmínkách p íslušného zadávacího nebo obdobného ízení nebo
v podmínkách smlouvy p ímo zadané novému dopravci jeho povinnost Dopravcem
nabízená vozidla a p echázející vlakové ety p evzít. Na ostatní práva a povinnosti
Objednatele a Dopravce související s p evodem práv k vozidl m a p echodem
vlakové ety se použijí obdobn ustanovení odstavce VI.16 této Smlouvy.

lánek XVI. Podpisy Smluvních stran
XVI.1 Objednatel a Dopravce shodn prohlašují, že si tuto Smlouvu p ed jejím podpisem
ádn p e etli, že jí rozumí a že byla uzav ena po vzájemném projednání podle jejich
pravé a svobodné v le. Na d kaz toho Smluvní strany p ipojují své podpisy:

V Ústí nad Labem dne: …………………………

V Praze dne: …………………………

za Objednatele:

za Dopravce:

…………..………………

……………..…………… …………..………………

Ústecký kraj
Jana Va hová

eské dráhy, a.s.
Ing. Antonín Blažek

eské dráhy, a.s.
Ing. Michal Nebeský

hejtmanka Ústeckého kraje

len p edstavenstva

len p edstavenstva
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P ílohy
P íloha 1

V cné vymezení spoj ve ejné drážní osobní dopravy v etn
o objednaném dopravním výkonu

P íloha 2

Definování linek ur ením drah a úsek drah na území Ústeckého kraje, po
kterých jsou vedeny ur ené spoje

P íloha 3

Výpo et p edpokládané výše prokazatelné ztráty a p edb žný odborný odhad
maximální celkové výše prokazatelné ztráty (Výkaz náklad a výnos
z p epravní innosti ve ve ejné drážní osobní doprav )

P íloha 4

Vzor pro „Výkaz o zpožd ní spoj “

P íloha 5

Vzor pro „Výkaz ujetých a neujetých vlkm“

P íloha 6

Vzor pro „Výkaz neuskute n ných spoj a vlkm“

P íloha 7

Vzor pro „Výkaz o nedodržení nasazování vozidel na jednotlivých vlacích“

P íloha 8

Vzor pro „Protokol o kontrolní innosti v osobní doprav a p eprav “

P íloha 9

Technické a kvalitativní požadavky na provoz dle smlouvy

P íloha 10

Závazný harmonogram obnovy vozidlového parku ur eného k pln ní Závazku
ve ejné služby

P íloha 11

Kvalitativní požadavky na vozidla (autobusy) k zajišt ní náhradní dopravy
v p ípad výluk, p ípadn mimo ádných událostí

P íloha 12

Informa ní systém týkající se ozna ování spoj

P íloha 13

Výpis z obchodního rejst íku Dopravce
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údaj
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 


"Výkaz o zpožd  
 
   


 

 
  

   
 

Nastavené tolerované zpožd 
 
Spoje zpožd né z viny dopravce o více než 1/2 taktu












 

 







 


 

 



 

  




  











 

   
 

 














   












 







 




 

 










 
  





 

T E C H N I C K É A K VA L I TAT I V N Í P O Ž A D AV K Y
                   
  íloha Smlouvy vymezuje minimální požadavky na kvali   
parametry drážních vozidel užívaných Dopravcem p   ejné služby, které je
        dodržovat, a související
požadavky spojené s provozem dle Smlouvy.

I. Obecné požadavky
 Provozní požadavky
    

                
poptávky po službách Dopravce p    
   
  
       ení každého spoje p  

 
    

 
 Cestující budou v každém voze všech nov     

            
 
          
   ípojích na jiné spoje a autobusy a o aktuálním zpož  
     
a dále též o postupné osazování takovýchto zobrazov  na další již dodaná
         
systémem umož         

  
 

      anice tak, že souprava bude 
 edky na WC. V každém
      
             
          
     , že dopln         
   
         
dráhy a drážní dopravy možné. Dopravce bude v pr     

    
           
 



c) zajistit, aby v každém vozidle každého vlaku byl 

d) umožnit p    

e) zajistit dodržování bezpodmíne         

f) zajistit, že ve všech vlacích se t           
              
v jednom oddíle zaveden režim „zóny klidného cestov   
            
telefonování; tento oddíl bude sloužit pro pohodové  
 
             
v železni          

   etržitý provoz informa          
      ehledy o využití a dostupnosti této
služby.
 



 

a) zajistit obsluhu každého vlaku p      
            
e zavazuje, že všechny Pov 
 íjemné vystupování, náležité schopnosti komunikace 
a že budou cestujícím ochotn          
     ž povinen zajistit, aby Pov ené osoby náležit  
    služebního od 
b) zajistit náležité a viditelné ozna  
           žn     
každého spoje. Na základ       
    
              
dopravce již p ed podpisem této Smlouvy uvažoval a Objednatel byl  
vlacích informován již p           
             
   n požadovat po Dopravci zajišt     
  
d) umožnit odbavení cestujícího jízdním dokladem ve    
          
že linka           
  
              

  
      erušení poskytování služeb vztahujících se k Závazk  

služby v d            
               


  na dopravní obslužnost náhradní dopravou, a o p 
   
            
              
spojených s výstavbou, údržbou nebo opravami tratí i železni  
   etržitých výlukách delších než 14 kalendá     
          
          edem od okamžiku v n mž bude
 nosti informován SŽDC, s.o. na základ její žádosti je uvedená výluka
  
   po obdržení informace
                
          
     ní dopravní obslužnosti výlukou dot 
   
                 
 žné praxe a dle svého nejlepšího v  
             




azeného vozidla nasadí Dopravce záložní vozidlo spl 

a) nasazení záložního vozidla nesmí mít za následek  

b) nasazení záložního vozidla nesmí mít za následek prodloužení jízdních dob a vznik
zpožd 
c) na žádném spoji nesmí být záložní vozidlo nasaze  ji než ve 20% jízd spoje (tj.
  
   všech vozidel s tím, že Dopravce pro
     edloží (vyjma oblasti „K“) do 31. ledna 

uvedených specifických požadavk 

 Objednatel požaduje minimalizaci

II. Specifické požadavky dle oblastí
 


 

 
drážní osobní dopravy na území Spolkové republiky N 
               
            
        
 mecko nebo využít kooperace p   ování této dopravy s železni  
              
smlouvy s objednatelem dopravní obslužnosti na n     
o umožn  

 
             

Šluknovsko nasadit a provozovat nízkopodlažní drážn    




a) nízkopodlažní nástup bez schodu ve výšce max. 60    
                 
z každé strany vozidla;
b) nízkopodlažní  
     nízkopodlažní uspo ádání vozidla se považuje existence
            
                 
cestujících na každé stran    
  
    
  
  
   
 
g) vozidlo musí umožnit rychlý obrat ve vratné stan  
objížd 
   
           

               
   

           
umož 
             

l) drážní vozidlo musí mít velkoprostorové uspo      
         
          
           
               
 nosti provozování dráhy a drážní dopravy;
           
 

   
 Dopravce je povinen zajistit, že drážní vozidla používaná na lince D




    provozu na území Státu také k provozu na železni 
 
   
  et záložních vozidel.

 ující požadavky
 Dopravce

je povinen v zájmu komplexnosti služeb ve ejné
u nízkopodlažních vozidel definovaných výše pro tut



drážní

dopravy

a) zajistit, že obsluha vlaku na lince D 
  
           
           
           
jednat s poskytovateli služeb p      

 



 
             

 icko – Lounsko nasadit a provozovat nízkopodlažní v 

a) nízkopodlažní nástup a výška podlahy max. 600 mm      
                
  
    
  
c) vozidlo musí umožnit rychlý obrat ve vratné stan  
objížd 
   
           

           
umož 
             

g) drážní vozidlo musí mít velkoprostorové uspo      
         
 
           
            

   
             
 
   
             

Mostecko – Lounsko nasadit a provozovat nízkopodlaž    

a) nízkopodlažní nástup a výška podlahy max. 600 mm      
                
  
    
  


c) vozidlo musí umožnit rychlý obrat ve vratné stan  
objížd 
   
           

           
umož 
             

g) drážní vozidlo musí mít velkoprostorové uspo      
         
 
           
            

   
             
 

 ující požadavky
      

        ízkopodlažních vozidel. Pro tento
úsek použije Dopravce humanizovaná vozidla v soulad      
povinen po celou dobu platnosti Smlouvy dodržet pož  
  v relaci Most – Moldava, jejichž     než 180
    
  
             

   
         ichov u Duchcova) je navržen celodenn
 
      ín – Most je prodlouženo do Kadan     
      
              
     
 
             

         žních vozidel
 
a) nízkopodlažní nástup a výška podlahy max. 600 mm       
   nízkopodlažní uspo ádání vozidla se považuje existence alespo
           
              
a výstup cestujících na každé stran          
  



 
    
             

   


rozjezdová tažná síla – alespo 

   
 
    
  
   
 
   
           

           
umož 
             

h) drážní vozidlo musí mít velkoprostorové uspo      
         
          
           
               
 nosti provozování dráhy a drážní dopravy;
            
           

   
             
             
     dalšího zboží denní spot      
  ebné elektroinstalace umož ující využití v míst 
    


 ující požadavky
 Dopravce

je povinen v zájmu komplexnosti služeb ve ejné
u nízkopodlažních vozidel definovaných výše pro tut

drážní

dopravy

     ipravit podmínky pro umožn    
            
             
  
           
           
           



jednat s poskytovateli služeb p      

  
              

v kvalitativních požadavcích na drážní vozidla p     

              
            
 
                
at na humanizované vozy, což
              
 
               
   ídícími vozy, které umožní úvra       
lokomotivy v rámci soupravy vlaku ve stanici Žatec      
  



 
  
 ejné služby
 





























































 



ást. nízkopodlažní modernizované vozidlo 




nízkopodlažní mot. jednotka dle zadávací
  



nízkopodlažní el. jednotka dle zadávací
  




 
  



 

KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VOZIDLA (AUTOBUSY)
 
     

     innosti je Dopravce povinen použít vozidla spl  

 
   
c) vozidla nízkopodlažní budou nasazena na nahrazov   íslušnou službou
   ádu SŽDC, s.o.
2. Uvedená vozidla je Dopravce povinen využít i v p    ádných událostí, ledaže by
   tak je umožn 
využít vozidla nespl ující výše uvedené požadavky v p      
      ezení použití takovýchto vozidel p 
  
               
 ílohy až od roku 2011. V roce 2010 je Dopravce oprá n použít vozidla, která nebudou starší




 

  
   



 



