Smlouva o provozování služby
SENIOR DOPRAVA CHEB
uzavřena podle § 1746 odst. 2 a § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku
Smlouva se uzavírá mezi:
Objednatelem:
město Cheb
Sídlo:
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
Telefon, fax:
354 440 111, 354 440 550
IČO:
00253979
DIČ:
CZ00253979
Zastoupený:
starostou Mgr. Antonínem Jalovcem
Bankovní spojení:
Komerční banka Cheb a. s., pobočka Cheb
Číslo účtu:
528331/0100
(dále jen objednatel nebo město)
a
Dopravcem:
Sídlo:
Telefon, fax:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen dopravce)

Pavol Stredný
Komorní 2012/25, 350 02 Cheb
602 459 504
72197897
CZ440902701
Pavolem Stredným
VR NOPF
422527910/8030

uvedené subjekty ujednaly následující:

I.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah vzájemných práv a povinností
vyplývajících z této smlouvy (dále jen "smlouva") se bude řídit příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jen "Občanský zákoník"), zejména
ustanovením § 1746 a § 2550 a násl., a předpisy vztahujícími se k poskytování služeb
dopravce.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí
bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisující
smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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3. Dopravce prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy
a je držitelem nezbytných oprávnění k podnikání.
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí
o výběru dodavatele ze dne 16.12.2020 v rámci zadávacího řízení ,,Senior doprava
Cheb“, které bylo vyhlášeno objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky.
5. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou byla objednatelem vybraná nabídka dopravce, který
se předmětné veřejné zakázky zúčastnil jako účastník zadávacího řízení.
II.
Předmět smlouvy
1. Dopravce se zavazuje provádět pro objednatele přepravu osob a související činnosti
za podmínek dále v této smlouvě sjednaných (dále jen "přeprava").
2. Podmínkou poskytování služeb dle této smlouvy je souhlas přepravované osoby
s podmínkami provozování přepravy, tzv. průkaz SENIOR DOPRAVA CHEB.
3. Předmětem poskytovaných služeb dopravcem je přeprava občanů za těchto podmínek:
a) občan (dále jen přepravovaná osoba) se bude prokazovat průkazem SENIOR
DOPRAVA CHEB vydaným Městským úřadem v Chebu (odborem sociálních věcí
a zdravotnictví);
b) přepravovaná osoba, která je držitelem ZTP/P (je vyznačeno na průkazu SENIOR
DOPRAVA CHEB), může mít 1 osobu jako doprovod zdarma;
c) max. 10 jízd v měsíci, kdy se za jednu jízdu považuje jízda jedním směrem (tzn.
na místo určení) pro držitele průkazů SENIOR DOPRAVA CHEB s trvalým
pobytem ve vymezených ulicích města Chebu a max. 4 jízdy v měsíci, kdy se
za jednu jízdu považuje jízda jedním směrem (tzn. na místo určení) pro držitele
průkazů SENIOR DOPRAVA CHEB s trvalým pobytem v okolních lokalitách
ve správním obvodu města Chebu;
d) nedílnou součástí průkazu bude kupon s vyznačením max. počtu jízd a s výčtem
vymezených cílů jízdy;
e) pokud držitel průkazu v daném měsíci nepředloží dopravci kupon, nebude moci
využít této služby;
f) dopravce bude potvrzovat na kuponu jednotlivé jízdy;
g) počty měsíčních jízd budou „nepřenosné“, tedy nebude možné načítat jízdy
do dalšího měsíce;
h) dopravce zajistí provoz SENIOR DOPRAVA CHEB dle potřeby přepravovaných
osob;
i) dopravce zajistí přepravu přepravovaných osob – držitelů průkazů
se sníženou/omezenou schopností pohybu vhodným automobilem;
j) provozní doba SENIOR DOPRAVA CHEB bude v pracovních dnech v pondělí –
pátek: 6:30 – 16:00 hod. a do 18:00 hod. v určené dny přednášek dle harmonogramu
ZČU v Plzni, Univerzity třetího věku v Chebu od Ekonomické fakulty, ZČU
v Chebu,
k) cena 20 Kč včetně DPH za 1 jízdu pro držitele průkazů SENIOR DOPRAVA CHEB
s trvalým pobytem ve vymezených ulicích města Chebu (za jednu jízdu se považuje
jízda jedním směrem, tzn. na místo určení) a cena 50 Kč včetně DPH za 1 jízdu pro
držitele průkazů SENIOR DOPRAVA CHEB s trvalým pobytem v okolních
lokalitách města Chebu (za jednu jízdu se považuje jízda jedním směrem, tzn.
na místo určení) – ceny hrazeny přepravovanými osobami (viz čl. III. odst. 9 písm. d)
smlouvy);
l) cíle jízdy na území města Cheb: úřady, lékaři, vlakové nádraží a autobusové nádraží,
pošty, nemocnice, knihovna, AMICA CENTRUM, domovy pro seniory Americká
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52 a Mírová 6, domy pro seniory a osoby se zdravotním postižením Lesní 33,
Dřevařská 13, Kamenná 40, Dlouhá 12, Fakulta ekonomická ZČÚ a nástupní místa
uvedená níže (písm. m) tohoto odstavce);
m) nástupním místem je trvalé bydliště držitele průkazu na vymezeném území města
Chebu a dále v okolních lokalitách města Chebu (viz příloha č. 1);
n) dopravce zajistí propagaci města Chebu na příslušných vozidlech (1. Znak města
Chebu min. 15 cm na výšku na bocích vozidla, 2. Nápis „SENIOR DOPRAVA
CHEB“ min výška 10 cm na bocích vozidla, 3. Nápis „Provozováno za finanční
podpory města Cheb“ min. výška 4 cm na bocích vozidla;
o) 1 výtisk účtenky z každé jízdy bude přiložen k měsíčnímu vyúčtování.
Objednatel se zavazuje hradit dopravci za přepravu osob cenu dle v čl. IV. této smlouvy.
Dopravce potvrzuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých
povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, ale nejsou v ní uvedeny výslovně.
Dopravce je povinen provádět přepravu vlastním jménem, na vlastní odpovědnost
a na své nebezpečí. Dopravce se zavazuje zajistit, aby při provádění přepravy nedošlo ke
škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.
Dopravce se zavazuje zajišťovat přepravu dle této smlouvy pro SENIOR DOPRAVU
CHEB minimálně 3 vozidly, které budou mít dostatečně velký vnitřní nebo zavazadlový
prostor k naložení pomůcek ve složeném stavu (např. invalidní vozík, chodítko,
francouzské hole atd.).
Všechna vozidla, která budou vykonávat přepravu SENIOR DOPRAVA CHEB, budou
polepena nesnímatelnou propagací města ve smyslu ustanovení odst. 3 písm. n) tohoto
článku.
Žádné z vozidel nesmí být v okamžiku zahájení provozu služby dle této smlouvy starší 5
let a po celou dobu účinnosti smlouvy nesmí být žádné vozidlo starší 6 let. Po celou dobu
trvání této smlouvy nesmí mít žádné z předmětných vozidel najeto více jak 250 tisíc
kilometrů. Všechna vozidla musí disponovat funkční klimatizaci k zajištění komfortu
přepravovaných osob.
Seznam s vymezenými ulicemi na území města Chebu a okolních lokalit ve správním
obvodu města Chebu, tj. nástupní místa a trvalá bydliště držitelů průkazů SENIOR
DOPRAVA CHEB, tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy.

III.
Doba, místo a způsob poskytování plnění
Dopravce zajistí provoz SENIOR DOPRAVA CHEB dle potřeby přepravovaných osob
ve smyslu ustanovení odst. 3 tohoto článku.
Dopravce zajistí přepravu držitelů průkazů vhodným automobilem.
Provozní doba SENIOR DOPRAVA CHEB bude v pracovní dny pondělí – pátek v době
6:30 – 16:00 hod. a do 18:00 hod. v určené dny přednášek dle harmonogramu ZČU
v Plzni, Univerzity třetího věku v Chebu od Ekonomické fakulty, ZČU, Cheb (k dispozici
na internetových stránkách http://u3v.zcu.cz/cheb/).
Dopravce se zavazuje zahájit přepravu dle této smlouvy od 02.01.2021.
Dopravce bude provádět přepravu průběžně vždy na základě telefonické objednávky.
K tomu účelu bude používáno telefonní číslo 727 962 000. Telefonní číslo bude dostupné
v pracovní dny pondělí – pátek v době 6:30 – 16:00 hod. a do 18:00 hod. v určené
dny přednášek dle harmonogramu ZČU v Plzni, Univerzity třetího věku v Chebu
od Ekonomické fakulty, ZČU, Cheb (k dispozici na internetových stránkách
http://u3v.zcu.cz/cheb/). V případě vytíženosti všech vozů je dopravce povinen provést
přepravu v nejbližším možném a přepravovanému občanu vyhovujícím termínu.
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6.
7.

8.
9.

V případě plného vytížení všech vozidel mají přednost přepravované osoby požadující
převoz do nemocnice a k lékaři.
Dopravce je povinen své služby organizovat a provozovat tak, aby uspokojil co možná
nejvyšší počet přepravovaných osob poptávajících SENIOR DOPRAVU CHEB.
Čekací doba držitele průkazu SENIOR DOPRAVA CHEB s trvalým pobytem
ve vymezených ulicích města Chebu je max. 10 minut a čekací doba držitele průkazu
SENIOR DOPRAVA CHEB s trvalým pobytem v okolních lokalitách města Chebu je
max. 30 minut.
Dopravce zahájí a ukončí přepravu v místě určeném přepravovanou osobou, za podmínky
dodržení ustanovení této smlouvy.
Dopravce se zavazuje:
a) sjednané služby poskytovat svým jménem a na vlastní odpovědnost s profesionálním
přístupem při zachovávání základních pravidel slušného chování, v souladu s touto
smlouvou a právními předpisy, zejména předpisy o provozu na pozemních
komunikacích, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a jeho prováděcí vyhlášky
č. 478/2000 Sb.;
b) před zahájením přepravy si nechat předložit platný průkaz SENIOR DOPRAVA
CHEB oprávněné osoby spolu s kuponem jízd, nebude-li dopravci průkaz předložen
nebo nebude-li dopravci umožněno do kuponu SENIOR DOPRAVY CHEB
zaznamenat prováděnou jízdu, příp. bude-li mít oprávněná osoba již vyčerpán
měsíční počet jízd v rámci služby SENIOR DOPRAVA CHEB, nebudou
se na přepravu dané osoby vztahovat podmínky přepravy SENIOR DOPRAVA
CHEB a provedenou přepravu nemůže dopravce účtovat objednateli;
c) osoba doprovázející přepravovanou osobu (ZTP/P) nemusí dokládat své identifikační
údaje;
d) vyinkasovat od přepravované osoby částku 20 Kč včetně DPH za přistavení vozidla
pro zahájení každé jednotlivé přepravy, za tím účelem je dopravce povinen vydat
daňový doklad o úhradě držiteli průkazu SENIOR DOPRAVA CHEB s trvalým
pobytem ve vymezených ulicích města Chebu;
vyinkasovat od přepravované osoby částku 50 Kč včetně DPH za přistavení vozidla
pro zahájení každé jednotlivé přepravy, za tím účelem je dopravce povinen vydat
daňový doklad o úhradě držiteli průkazu SENIOR DOPRAVA CHEB s trvalým
pobytem v okolních lokalitách města Chebu;
dopravce není oprávněn účtovat (inkasovat) poplatek přepravované osobě za čekání
na přepravovanou osobu a dále není oprávněn účtovat cokoliv osobě doprovázející
přepravovanou osobu s označením ZTP/P;
e) provádět přepravu bez prodlení a nejkratší možnou trasou;
f) udržovat vozidla určené k poskytování přepravy v řádném technickém stavu a čistá
(vně i uvnitř), přičemž dopravce odpovídá za zdraví a bezpečnost přepravovaných
osob a za jimi přepravované movité věci;
g) zajistit zákaz kouření ve vozidlech, prostřednictvím kterých bude přeprava
zajišťována;
h) zajistit bezpečnost a pohodlí přepravovaných osob;
i) bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace přepravy,
vyžadované přepravovanou osobou nebo objednatelem;
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nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy předložit objednateli
originál nebo úředně ověřenou kopii platného osvědčení o registraci všech vozidel
uvedených v čl. II odst. 6 smlouvy, kterými bude vykonávat předmětnou činnost;
k) nejpozději do 5 pracovních dnů od změny vozidla předložit objednateli originál nebo
úředně ověřenou kopii platného osvědčení o registraci nového vozidla, kterým bude
vykonávat předmětnou činnost (viz čl. II odst. 6 smlouvy);
l) nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy předložit objednateli
originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy (včetně všech příslušných pojistných
podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti při
provozu všech vozidel uvedených v čl. II. odst. 6. smlouvy (kterými bude vykonávat
předmětnou činnost) na pozemních komunikacích a pojištění havarijní, včetně
pojištění všech sedadel a tedy na nich přepravovaných osob, pojistná smlouva musí
potvrzovat, že dopravce má postavení pojištěného, a musí být uzavřena s pojišťovací
společností oprávněnou pojišťovat uvedená rizika na území České republiky;
m) dopravce se zavazuje do 5 pracovních dnů od účinnosti kteréhokoliv dodatku
k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit
objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii takového dodatku či nové pojistné
smlouvy;
n) dopravce se zavazuje, že pojistná smlouva, příp. pojištění bude udržováno v platnosti
a účinnosti po celou dobu plnění této smlouvy a k výzvě objednatele sjednané
prokázat;
o) nejpozději do 5 pracovních dnů od změny vozidla předložit objednateli originál nebo
úředně ověřenou kopii platného osvědčení o registraci nového vozidla, kterým bude
vykonávat předmětnou činnost (viz čl. II odst. 6 smlouvy);
p) nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy a následně každý rok
po provedení povinné STK, předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou
kopii protokolu o provedení STK, že je motorové vozidlo způsobilé k provozu
na pozemních komunikacích, kterým bude vykonávat předmětnou činnost (viz čl. II
odst. 6 smlouvy);
q) nahradit přepravované osobě a jejímu doprovodu újmu na zdraví a škodu
na zavazadle přepravovaném společně s ní podle ustanovení o náhradě škody
způsobené provozem dopravních prostředků;
r) vydávání kuponů bude zajišťovat dopravce takto:
- na odboru SvZ si dopravce vyzvedne počet kuponů dle platných průkazů na nový
měsíc,
- po předložení platného průkazu a použitého kuponu za uplynulý měsíc vydá jeho
držiteli kupon na nový měsíc, na který napíše číslo průkazu, měsíc/rok,
- s vyúčtováním za uplynulý měsíc dopravce odevzdá účtenky + použité kupony
+ nevyzvednuté kupony za daný měsíc.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění přepravy a požadovat, aby dopravce
zajistil nápravu, zjistí-li objednatel, že dopravce porušuje své povinnosti. Nesjedná-li
dopravce nápravu, objednatel může odstoupit od této smlouvy.
11. Objednatel je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu přerušit provozování služby SENIOR
DOPRAVA CHEB pro přepravované osoby, kdy písemné vyrozumění je povinen zaslat
dopravci min. 10 kalendářních dnů před plánovaným termínem přerušení přepravy.
Dopravce je povinen přerušit provozování touto smlouvou sjednané přepravy na základě
j)
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písemného vyrozumění objednatele, které mu bude doručeno, a to od doby
ve vyrozumění uvedené. Tímto přerušením nevzniká nárok dopravce na případnou
vzniklou škodu a dopravce se jí tímto vzdává.
12. Objednatel je oprávněn provést změnu limitu počtu jízd v měsíci služby SENIOR
DOPRAVA CHEB (viz čl. II. odst. 3 písm. c) smlouvy). Změna limitu počtu jízd
představuje vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy na tuto veřejnou zakázku ve smyslu
ustanovení § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.

4.
5.

IV.
Cena poskytovaných služeb
Smluvní strany se dohodly, že ceny jednotlivého jízdného za řádné poskytování služeb
dle této smlouvy a hrazené objednatelem jsou pevné a závazné. Ceny jízdného jsou
uvedeny v příloze č. 2 „Ceny jízdného“, která je nedílnou přílohou této smlouvy.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
V jednotlivých cenách jízdného jsou zahrnuty veškeré náklady a zisk dopravce nezbytné
k řádnému a včasnému poskytnutí přepravy dle ujednání této smlouvy.
Dopravce není oprávněn účtovat objednateli cenu za čekání na přepravovanou osobu.
DPH bude účtováno dle platných právních předpisů.
V případě změny legislativy bude účtována DPH podle platných předpisů.

V.
Platební podmínky
Dopravce bude za řádně provedenou přepravu přepravovaných osob fakturovat
objednateli dle skutečně realizovaných jízd částky uvedené v příloze č. 2 smlouvy, a to
jednou měsíčně vždy po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla přeprava prováděna.
Fakturovaná částka za příslušné zúčtovací období bude stanovena jako součin počtu jízd
do příslušných lokací a jejich cen uvedených v příloze č. 2 smlouvy. Povinnou přílohou
k daňovému dokladu (faktury) budou jednotlivé účtenky za přepravu přepravovaných
osob.
Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den v měsíci, v němž bylo
uskutečněno účtované plnění.
Dopravce je povinen na fakturu uvést vždy jako bankovní spojení účet, který objednateli
při uzavření této smlouvy sdělil. Sdělený účet musí být uveřejněný dle § 98
zákona č. 235/2004 Sb., v registru plátců a identifikovaných osob – viz https://rejstrikfirem.kurzy.cz/.
Lhůta splatnosti jednotlivých faktur činí 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
Pro případ řádného zajištění plnění závazků ze strany dopravce, je objednatel oprávněn
pozastavit financování, tj. úhradu faktur, v případě, že dopravce bezdůvodně přeruší
poskytování přepravy nebo tyto poskytuje v rozporu s ustanoveními této smlouvy nebo
příkazy objednatele, a to až do doby sjednání nápravy. Pozastaví-li objednatel
financování dle ujednání tohoto odstavce, nebude po dobu pozastavení plnění v prodlení
s úhradou svého dluhu.
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6. Prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené a doručené faktury neopravňuje dopravce
k přerušení poskytování služeb. Dopravce má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je
objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne
splatnosti faktury.
7. Faktury dopravce budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o DPH v platném znění. Dále musí faktura obsahovat označení této smlouvy.
8. V případě, že dopravce vyúčtuje služby, které neprovedl, nepředloží řádně a pravdivě
účtenky, vyúčtuje chybně cenu, nebo faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo
dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit dopravci bez zaplacení a dále je objednatel oprávněn požadovat
vystavení nové faktury nebo vystavení opravného daňového dokladu. Ve vrácené faktuře
vyznačí důvod vrácení. Dopravce provede opravu dle pokynů objednatele, a to
vystavením nové faktury nebo vystavením opravného daňového dokladu. Vrátí-li
objednatel vadnou fakturu dopravci, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení vystavené nové faktury nebo vystaveného
opraveného daňového dokladu.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

1.

2.

3.

4.

VI.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Pokud bude dopravce v prodlení s poskytováním přepravy dle této smlouvy a objednávek
přepravované osoby nebo bude poskytovat sjednanou přepravu v rozporu s ujednáním této
smlouvy a právními předpisy, je objednatel oprávnit uložit dopravci smluvní pokutu ve výši
500 Kč za každý jednotlivý případ porušení a dopravce se tuto pokutu zavazuje v případě
porušení uvedených podmínek uhradit.
Dopravce bere na vědomí, že bude-li porušovat své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, nesjedná-li dopravce nápravu ani přes
písemné upozornění.
V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem je dopravce
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý
i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy smluvní strany
k zaplacení, a to na účet uvedený ve výzvě. Uplatněním smluvní pokuty není dotřeno právo
na případnou náhradu způsobené škody v plném rozsahu. Přepravce dává výslovný souhlas
k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu pohledávek.

VII.
Čestná prohlášení a další povinnosti dopravce
1. Dopravce prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl v této smlouvě, jsou pravdivé a úplné.
2. Dopravce prohlašuje, že se nenachází v úpadku či likvidaci. Dopravce se zavazuje,
že bezodkladně informuje objednatele o hrozícím úpadku a/nebo úpadku a/nebo zahájení
insolvenčního řízení. V případě, že je dopravcem fyzická osoba, prohlašuje, že mu nebyl
soudem nebo správním orgánem ke dni podpisu této smlouvy, pravomocně uložen zákaz
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činnosti týkající se předmětu této smlouvy. V případě porušení povinností dle tohoto
odstavce je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

VIII.
Ukončení smlouvy
1. Tato smlouva může být ukončena:
a) dohodou smluvních stran nebo
b) odstoupením od této smlouvy z důvodu porušení povinností smluvní strany vyplývajících
z této smlouvy nebo z jiných důvodů stanovených občanským zákoníkem a/nebo
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a/nebo zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to za podmínek uvedených v tomto
článku.
2. V případě, že porušení smlouvy může být napraveno a neplnící strana tak neučiní ani
do 14 kalendářních dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak je druhá smluvní strana oprávněna
odstoupit od této smlouvy doručením písemného oznámení smluvní straně, která porušila
svoji povinnost. Nemůže-li být porušení povinností napraveno nebo jedná-li se o podstatné
porušení smlouvy, je strana, která smlouvu neporušuje, oprávněna odstoupit od této smlouvy
s okamžitou účinností.
3. Objednatel je kromě důvodu uvedených v tomto článku oprávněn od této smlouvy odstoupit
z důvodů na straně dopravce, a to zejména v případě, že po uzavření této smlouvy nastane
nebo vyjde najevo skutečnost, která objednatele opravňuje odstoupit od smlouvy; takovými
skutečnostmi jsou například zjištění objednatele, že údaje, které mu sdělil dopravce a které
měly vliv na rozhodnutí o uzavření této smlouvy, jsou nepravdivé.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit s okamžitou účinností
od této smlouvy jsou zejména následující skutečnosti, jestliže dopravce neuskuteční předmět
této smlouvy tak, jak se zavázal a jak bylo dohodnuto ve smlouvě nebo jedná v rozporu
s obecně platnými právními předpisy.
5. Tato smlouva se ruší ke dni doručení odstoupení druhé straně. Odstoupením však není dotčen
nárok na náhrady újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

1.

2.
3.

4.

IX.
Závěrečná ujednání
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, smlouva
nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy
v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do 31.12.2022.
Dopravce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o jakékoliv
změně v údajích, uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby, a o všech okolnostech, které
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží.
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5.

6.

7.

8.

9.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných
výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně
nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.
Dopravce se zavazuje, že on nebo jeho příp. zaměstnanci budou zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, o nichž se dozví u objednatele nebo z nahlížení do Průkazu seniora
při plnění závazků dle smlouvy nebo v souvislosti s ním, a že povinnost mlčenlivosti bude
jimi dodržována i po skončení pracovního poměru.
Dopravce se dále zavazuje, že v rozporu se smlouvou nepoužije jakýkoliv zjištěný osobní
údaj, s nímž přijde do styku při plnění závazků dle smlouvy, a ani neumožní použití třetí
osobě.
Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je
místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.
Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let
od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé.

10. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena
ostatní ustanovení smlouvy.
11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Cheb dne 08.10.2020 pod č. usnesení
RM 458/14/2020.
12. Přílohy smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 - Seznam vymezených ulic na území města Chebu a okolních lokalit
ve správním obvodu města Chebu
Příloha č. 2 - Ceny jízdného
Příloha č. 3 - vzory kuponů SENIOR DOPRAVA CHEB
Příloha č. 4 - vzory průkazu SENIOR DOPRAVA CHEB

datum: ……………

datum: …………….

objednatel:
město Cheb
Mgr. Antonín Jalovec, starosta

dopravce:
Pavol Stredný
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Příloha č. 1
Vymezené ulice na
území města Chebu
17. listopadu
26. dubna
Americká
Antala Staška
Ašská
Bezejmenná
Bezručova
Blanická
Boční
Boženy Němcová
Brandlova
Břehnická
Březinova
Březová
Buková
Cechovní
Čapkova
Dělnická
Divadelní náměstí
Dlouhá
Do Zátiší
Dobrovského
Dolnice
Dolnická
Dolní
Domažlická
Dominikánská
Dragounská
Drážní
Družstevní
Dřevařská
Dubová
Dukelská
Dvořákova
Dvůr pod lipami
Dyleňská
Evropská
Františkánské náměstí
Františkolázeňská
Goethova
Gustava Noska
Hálkova
Havlíčkova
Hermannova
Hornická
Hradební
Hrnčířská
Husova
Hviezdoslavovo nám.
Jabloňová
Jakubská
Janáčkova
Jánské náměstí
Jateční
Javorová
Jesenická
Jiráskova
Jižní
Joštova
Jungmannova

K Hájům
K Nábřeží
K Nemocnici
K Pomezí
K Viaduktu
Kachní kámen
Kamenná
Karlova
Kasární náměstí
Ke Kaštanům
Ke Skalce
Klášterní
Klášterní mlýn
Klatovská
Kollárova
Kolmá
Komenského
Komorní
Kosmonautů
Kostelní
Kostelní náměstí
Kostelní schody
Koželužská
Krátká
Křižovnická
Kubelíkova
Květná
Lesní
Libušina
Lidická
Lomená
Máchova
Májová
Malé náměstí
Mánesova
Maškov
Matěje Kopeckého
Mikulášská
Mírová
Mlýnská
Na Červeném vrchu
Na Hradčanech
Na Hrázi
Na Návrší
Na Nivách
Na Svahu
Na Vyhlídce
Na Výsluní
Nad Jezem
Nad Řekou
náměstí.Baltazara
Neumanna
náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad
náměstí Prokopa Holého
Nerudova
Nezvalova
Nová
Obětí nacismu
Obrněné brigády
Okružní
Olbrachtova
Osvobození
Ovocná
Palackého
Pastýřská

Pekařská
Pelhřimovská
Písečná
Pivovarská
Pobřežní
Pod Hvězdárnou
Pod Rozhlednou
Pod Věží
Podhradská
Polní
Potoční
Požárníků
Pražská
Provaznická
Přátelství
Přemysla Otakara
Příčná
Příkopní
Rhedenská
Riegerova
Rohová
Rokycanská
Rolnická
Růžová
Růžový kopeček
Sadová
Severní
Sládkova
Slapanská
Slavice
Slepá
Smetanova
Sokolovská
Spálená
Spojovací
Sportovců
Stavbařů
Strmá
Svatopluka Čecha
Svobody
Šeříková
Šimáčkova
Školní
Šlikova
Šumavská
Táborská
Tovární
Trčky z Lípy
Trnková
Tršnická
Truhlářská
Třebízského
Tylova
Tyršova
U Hilarie
U Sídliště
U Skleníku
U Stadionu
U Trati
U Vlečky
Údolní
Úzká
V Lipách
V Zahradách
Václava Kučery
Valdštejnova

Vančurova
Větrná
Vilová
Vrázova
Vrbenského
Vrchlického
Wolkerova
Za Mostní branou
Za Nádražím
Zahradní
Zátiší
Zelená
Zemědělská
Zlatá
Zlatá Louka
Ztracená
Železničářů
Židovská
Žižkova

Okolní
lokality
ve
správním obvodu města
Chebu
Bříza
Cetnov
Dřenice
Chlumeček
Chvoječná
Dolní Dvory
Horní Dvory
Hradiště
Hrozňatov
Jindřichov
Klest
Komorní Dvůr
Loužek
Na Hůrce
Pelhřimov
Pod Hůrkou
Podhoří
Podhrad
Skalka (Stein)
Slapany
Střížov
Svatý Kříž
Tršnice

Příloha č. 2 smlouvy - Ceny jízdného

Lokace

Vymezené ulice na území města Chebu
(viz příloha č. 1 smlouvy)

Nabídková cena dopravce za
jednu jízdu v Kč bez DPH
(hrazeno městem Cheb)

30,00

Okolní lokality ve správním obvodu
města Cheb
Podhrad

64,00

Okolní lokality ve správním obvodu
města Chebu - 1
Jindřichov
Dolní Dvory

71,00
61,00

Pelhřimov

70,00

Tršnice

95,00

Cetnov
Střížov

137,00
73,00

Skalka (Stein)

90,00

Hradiště

47,00

Podhoří

63,00

Hrozňatov

141,00

Okolní lokality ve správním obvodu
města Chebu - 2
Chlumeček
Chvoječná
Svatý Kříž
Na Hůrce
Bříza
Pod Hůrkou
Horní Dvory
Loužek
Slapany
Klest
Dřenice
Komorní Dvůr

64,00
106,00
51,00
90,00
161,00
90,00
30,00
146,00
93,00
132,00
116,00
90,00

