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ODBOR DOPRAVY
vedouci odboru
lng. Otdňch Jedtička, DiS.

Odpověď kžádosti dle zák. č. í06/1999 Sb.  o svobodném p ístupu k informacím ze dne
23.11.2il2l,zaslané n, ve věci poskytnutí níže
uveden ch informací

Městsk ú ad Bílina, Odbor dopravy, vám na základě došlé žádosti ze dne 23.11.2020, dle zákona
ě. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve věci poskytnutí níže uveden ch informací,
sděluje následující:

V p íloze tohoto p ípisu poskytujeme vámi požadované informace, a to:

1. Poskytovatel ve ejné dopravy:

a. název a lČO společnosti dopravce, kter pro obec zajišťuje autobusovou dopravu:

ARR|VA CITY, s. r. o. , lČ,.26730448.

b. název a lČO obcí a měst mezi kter mi autobusy lezdi (obec, město, okres, krai - pokud
sahá (p es) obecní/městské katastrální zemí):

Jezdí pouze na území města Bílina.

G. se kten, m dopravcem má obec/město podepsanou smlouvu, žádám o poskytnutí o
zaslání k nahlédnutí t í smluv s dopravcem za roky 2O18;2O19;2O2O=

ARRIVA clTY, s. r. o. , lČ,. 26730448.
Město má uzav enou pouze jednu smlouvu, kdy tato tvo í prílohu č. 1 vč. 1,1 - 1.10 k této
odpovědi.

d. jaké vznikly náklady na zaplacení dopravci za tyto roky.

Náklady na dopravní obslužnost činí 12,565,797 Kč,
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2. Posky,tovatel a Dodavatel energií, voda, elekt ina, teplo:

a. název a tČO společnosti, která pro obecíměsto dodává energii:

. voda: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., lČ: 49099451,

. elekt ina: ČeZ Esco, ?. s,, lČ: 03592880,
Centropol Energy, ?. s., lČ 25458302,

o teplo: ČeZTeplárenská, a. s., lČ: 27309941,
. pok_ud sahá (p es) ohnničení obecn'tiíměstské katastrální zemí poté nizev obcí

a lCO - se kter m dodavatelem energií má obec/město podepsanou smlouvu:

Město nemá podepsanou smlouvu s žádnou z okolních obcí o dodávce energií,

b. žádám o po kytnutí (o zaslání) k nah!édnutí t í smluv s dodavatelem energií za roky
í x smlouva voda 20í8; í x smlouva elektfina 20í9; í x smlouva teplo 2020,

Smlouva na dodávku vody (uzav ená v r. 2018) tvo í p ílohu é. 2 k této odpovědi.

Smlouva na dodávku elektrické energie nebyla v roce 2019 uzavírána, z tohoto d vodu ji
není možné poskytnout.

Smlouva na dodávku tepla (uzav ená v r.2020) tvo í prílohu ě.2.1 k této odpovědi.

c. jaké vznikly náklady obci/městu na zaplacení za tyto enetgie za tyto roky _ jsou tyto
smlouvy ve eině dostupné a jsou v analogové i v elektronické formě dostupné
umožňující dálkov p ístup:

o dodávka vody, r.2018: celkové náklady: 2.666.453,11 Kč,
. dodávka elekt iny, r. 2019: celkové náklady: 2.359.570,41 Kč,
. dodávka tepla, r. 2020: celkové náklady: 4.891.969,50 Kč (do 31.10.2020).

Smlouvy uzav ené po 01 .07.2017 jsou zve ejněny ve ve ejném Registru smluv.

3. Poslcytovatel a provozovatel správy h bitova:

a. Název a ĚO spotečnosti která spravuje/provozuje h bitov:

Městské technické služby Bílina, p. o., Tepllcká 899, 41828, Bílina, lČ 70885222,

b. Název a ĚO Posltytovatete poh ební služby:

Poh ební službu město neprovozuje. Je na uvážení klienta, kde si poh eb vybaví.

c. Jalc typ smlouvy podepisuje obecíměsto s íyzickou osobou na hrobové místo:

Zájemce podepisuje smlouvu o nájmu hrobového místa.

d. Je stanoven něialc ceník pro hrobové místo:

Nájem hrobového místa a související služby jsou stanoveny cenov m v měrem MF ČR.

e. Kolik stoií hrobové místo:

Cena za nájem hrobového místa je na poh ebišti v Bílině stanovena na 12 Kélm2lrok.
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6.

f. Smlouva se podepisuje na jak dlouhou dobu:

Nájem hrobov ch míst se sjednává zpravidla na dobu:

. pro hrob pri každém uložení lidsklich poz statk na 10let,

. pro hrob po uplynutí tlecí doby na 10 let,

. pro hrobku, pro urnová a epitafní místa na 10 let,. pro kolumbárium na 5let.

g. žádám o poskytnutí k nah]édnutí 1 x Řád ve einého poh ebiště, í x vzor smlouvy o
hrobové místo, rozhodnutí, stanovisko o ustanovení s obcí s městem název právního
p edpisu, kteď ustanovuje ákon o poh ebnictví.

Požadované udaje tvo í p ílohu č. 3 a 3.1 k této odpovědi.

4. ŠrolXa a škoIa, senio i Poskytovatel a Provozovatet stravování název a ĚO společnosti,
která zajišťuje školní stravování.

Požadované udaje tvorí p ílohu č. 4 k této odpovědi

5. Poskytovatel sociálních služeb pro seniory (název Domova pro seniory a ĚO
Poskytovatele sociální služby), iak tip sociální služby poskytujete.

Město Bílina nemá Domov pro seniory. Městem BíIina je pouze z ízena organlzační složka
,,PečovateIská služba", která poskytuje terénní pečovatelskou službu, a to s tČ: 00266230.

Na kter ch místech katastrálního únemi, ve kter ch ulicích (název ulic) má město/obec
umístěn zpomalovací práh (pruh)?

Na území města Bí|ina se v současné době nachází 10 ks zpomalovacích práhťt a 2 ks
zpomalovacích polštáru. Jmenovitě v ulicích Jižní (,lx), Jenišovská (2x), Seifertova (1x),
Litomě ická (2x + 1x poIštáre), Bezovka (1x polštáre), Sídliště Za Chlumem (2x), Lidická (1x) a
Príkrá (1x).

Jak m zprisobem zaiišťujete (p íp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních daj s
Obecn m na ízením o ochraně osobních daj (Na ízení EP a Rady (EU) č. 20161679)
tzv. GDPR?

Služba je zajišt'ována prost ednictvím smluvního vztahu s poskytovatelem těchto služeb.

Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího izeni ve ejnou zakázku na dodávku
služeb pro zaiištění souladu vaší organizace s Obecn m na ízením o ochraně osobních
dai ?

Body č. 1. a 2. otázky č. 8 jsou nerelevantní, neboť tato služba 1e již zajišťována (viz odpověď na
otázku č. 7).

1. V p ípadé,že odpověď na otázku č. 8 je kladná, pak:

a. Uveďte termín (plánovan termín), kdy bude zadávaci izeni uve einěno.

2. V p ípadé,že odpověď na otázku č. 8 je kladná, pak:

a. Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních daj s Obecn m na ízením
o ochraně osobních lidaj pouze pro svtij obecní ad, nebo i pro p íspěvkové
organiza ce, zíízené vaší obcí?

7.

8.
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3. V p ípadě, že iaž máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší
organizace (p íp. i vámi z izovan ch p íspěvkov ch organizaci| s Obecn m na izením o
ochraně osobních daj , pak:

a. Kdo je dodavatelem těchto služeb?

Moore Czech Republic, s.r.o., se sídIem Karolinská 661 t4, 186 00 Praha 8, tČ, 27244784,

b. Byl tento dodavatel vybrán nazákJadě zadávacího izeni ve einé zakázky?

Ano.

c. Jaká je cena, za kterou jsou tlfio služby poskytovány?

3.733,33 Kč bez DPH/měsíčně.

d. Žaaam o zaslání veškeré smtuvní dokumentace na základě, které jsou tyto služby
vaší organ izaci poskytovány.

Požadované udaje tvorí prílohu č. 5 a 5.1 k této odpovědi.

9. Ve kter ch p ípadech a kdy m že obec/město p istoupit k záměru o pronáimu části
pozemku na svém katastrálnim zemi?

Na základě občanem podané žádosti.

í0. Statistické daje: Za izeni v obci*) nehodící se škrtněte

Pošta ANO/AIE, Škola ANO/AIE, Zdravotnické za izení ANO/NE, Policie ANo/AlE,
Kanalizace 1ČO9 ANO/AIE, Vodovod ANo/AlE, Plynofikace ANo/AlE

íí. Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku - p etrvávající nejistota pro města a obce?

v současné době žádn nemáme.

P ílohou, označenou č. 7, dále zasíláme úplné znění Vámi zaslané žádosti.

S pozdravem

lng. Old ich Jedliěka, DiS. v. r.

vedoucí odboru dopravy
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v cttozí rlrrnruČní nnoorl (ve ejná linková doprava) pro rok 2019

Dopravce: ARR|VA C|TY s.r.o.

Objednate!: Město Bílina

vt chozí finanční model ádek

p edpokládané hodnoty v tis. Kč

období

1.1. _ 3t.L2.2019

Kč/1 km

Pohonné hmoty a oleie I 564 4,25
p ímt materiál a energie 2 214 t,6t
Opraw a držba vozidel 3 465 3,50
Odpisy dlouhodobého majetku 4 795 5,98
Pronájem a leasing vozidel 5 0 0,00
Mzdové náklady 6 2 924 22,o2
Sociální a zdravotní pojištění 7 959 7,22
Cestovné 8 L22 o,92
Úhrada za použití infrastruktury 9 50 0,38
siIniční daň 10 0 0,00
E!ektronické m,íto LL 0 0,00
Pojištění zákonné, havarijní t2 194 t,46
Ostatní p ímé náklady 13 113 0,85
Ostatní služby 74 4t 0,31
provozní režie 1-5 263 1,98

Správní režie 16 2t6 1,53
Náklady celkem ( ádek 1 až 16) t7 6 920 52,Ll
Tržbv z iízdného 18 t o77 8,11
Ostatnítržbyzp epravy 19 0 0,00
ostatní v, nosy 20 0 0,00
Vr nosy celkem ( ádek 18-20) 2l l o77 8,11
Hodnota provozních aktiv 22 0 0,00
čist p íiem 23 589 4,43
Kompenzace ( . L7 - .21+ í.23l 24 6 432 48,44
Dotace na po ízení a moder. vozidel 25 0 0,00
iná dotace 26 0 0,00

Linkové km t32797,2



v cxozí MoDEt pRovozNÍcn lrnv (ve ejná linková doprava) pro rok 2019

Dopravce:

Objednatel:

Vymezení provozního
aktiva

Dopravní prost edky/ ady vozidel
Autobusy

Autobusy

ostatní maietek

Procento využití
aktiva k zajištění

závazku

Pozemkv

ARR|VA CITY s.r.o.

Město Bílina

Stavby

Budow a stavby

Zristatková cena k bezprost edně p edcházajícímu
četnímu období

ív tis. Kč)

7O0,0oo/o

75,00o/o

JinÝ dlouhodob,í
odbavovací za ízení

liné dopravní prost edky

ostatní za ízení

iné dopravníprost edky

ostatní za ízení

m aj

První mimo ádné splátky (akontace)

etek

k 31. 12. 2018

to9,o0%

Součet

Maximální čist p íiem

t00,oo%

6 323

4,tlo/o

4,Lto/o

855

L,33%

L,33o/o

Podíl p ipadající na

město Bílina

leasi nBu

819

6 323

44

2o2

64L

z1.o

40I
57

8 910

819

44

8

9

5

L

7 850
589



P íloha č. 4

KVALFAnVNí PoŽAodvrv

V souladu s č|ánkem lV bodem 4 smlowy |e Dopravcs povinen dodržovat tyto požadavky:

- autobusy zajlŠťuiÍcÍ provoz budou splňovat standardy lrvality a bezpeĚnostl dle p ílohy k zákonu č.
19412010 Sb., o ve eJn ch službách v pbpravě cestu|ících a o změně dalších zákon

- reklamy vně a uvnit vozidel nebudou v rozporu s dobr ml mravy; za obsah a provedení reklam
odpovídá D,opravce

- všechny autobusy budou nízkopodlažní (tzv. low entry), umoáu|ící p epravu osob s omezonou
schopnostt pohybu a orientace včetně osob na invalldním rozíku a dále p epravu vodícího psa
doprováze|ícího nevldomou osobu a dštskóho koěárku s dítětern

- každÝ autobus bude míl mln. dvo|e dve e, z toho |odny dve e min, šíiltou 1200 mm

- kďd autobus bude mít mln. pbpravní kapacítu 25 míst k sezení a 40 k etání

- každ autobus bude p l zahá|ení plnění smlouvy vybaven o&avovacím systémem,
|ompaťbilním s odbavovacím sptémem, používan m od 1.í.2015 v llnltové dopravě v rámci
Usteckóho kra|e

- na ltaždá zastávce bude vyvěšen platn |ízdní ád a zastávka bude označena v souladu s phtnou
leglslatlvou

- udržovat provozovanó dopravní prost edky v čistotě; za tím rlěelem Je povlnen zajlsllt čištění
interlóru neimóně |ednou za t i dnl provozu dopravnfho prostňedku a čištění exterléru p lmě eně
klimatlck m podmínkÉm.
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Tarif Dopravy Usteckého kraje
platny od 15. prosince 2019

preambule

Tarif integrovaného dopravního systému Doprava tJsteckého kraje (dále jen ,Tarif DUK) je vyhlášen
v souladu s V měrem MF č. 01/2019 ze dne 28. listopadu 2018, kter m se vydává seznam zboží
s regulovan mi cenami, a je stanoven v souladu s Na ízením tJsteckého krale ě.212018 ze dne 12,
prosince 2018, dle 4 odst.,| a 4a odst. 1 zákona é.265l1s9'| Sb., o p sobnosti orgán České
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších p edpisů.

čI. í. Úvodní ustanovoní

1.'l. lntegrovan dopravní systém Dopravy Ústeckého kraje (dále jen 
"DÚK) 

je systém zajišťování
dopravní obslužnosti v tJsteckém kraji v různ ch druzích dopravy podle jednotn ch smluvních
p epravních podmínek oÚr 1dále jen ,sPP Dt]K) a Tarifu DIJK.

1.2, Taňf D[]K stanovuje v ši jízdného, zpírsob v,, poáu jízdného a podmínky uplatňování cen
jízdného na autobusovt, ch linkách ve ejné linkové osobní dopravy zapojen ch do systému
DUK, v městsk ch hromadn ch dopravách měst zapojen ch v systému DUK (dále jen,MHD")
p
d
č
v
tarifních zón DÚKje uveden v p íloze č. 3 SPP DÚK.

č1.2. Základni poimy

DÚKle integrovan dopravní systém Dopravy Ústeckého Kraje provozovan na rlzemí definovaném
tarifními zónami.

Tarif DÚK stanovuje v šijízdnéhoap epravného, zp sob nabytí a platnost jízdních dokladů a zpl:lsob
jejich použití.

SPP jsou smluvní p epravní podmínky

See OÚX Pou smluvní pi'epravní podmínky uveden ch v p íloze č, 1 těchto
SPP DUK (dále jen ,,Dopravce' nebo ,Doprav den ch v pňloze č. 2 těchto SPP
DIJK. sPP DÚx plati pro p epravu osob, jeji zví at ve ve ejné silniční osobní
dopravě, ve ve ejné drážní osobní dopravě a ve ve ejné vodní dopravě provozované v rámci DÚK
z ěastněn mi Dopravci a stanovují podmínky pro wnik p epravní smlouvy, podmínky p epravy, práva,
povinnosti a odpovědnost cestujících a Dopravcťt zapojen ch v DUK.

SPP DPmÚL jsou Smluvní p epravní podmínky Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
a platí na linkách městské hromadné dopravy provozované tímto dopravcem.

Klouzav laJií znamená voliteln počátek platnosti časové jízdenky.

Jizdné je cena za pňepravu cestujícího. Podmínky p epravy osob upravují SPP DÚK a SPP DPmtJL

lntegrovan jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a zónové plďnosti využít
ke sv m cestám kombinaci spojit všech zahmut ch Dopravc . V rámci DUK jsou integrovan mi
jízdními doklady pouze papírové jízdní doklady.

Částečně integrovan jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a zónové
platnosti využít ke svt, m cestám kombinaci spojtl pouze vybran ch Dopravcit tak, jak je uvedeno
v p íloze ě. 1 SPP DiJK, Částečně irrtegrovan mi jízdními doklady _jsou . jízdenky ve
formě elektronického zápisu na bezkontakhích lipov ch kartách (dále jen 

"BCK DUK) a mobilní
jízdenky a časové kupóny vydané Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. (SMS a SEJF).
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Neintegrovaný jizdní doklad je doklad, ktený není uvedený v Tariíu DÚK jako integrovaný nebo
částečně integrovaný. Tento doklad je nepřestupní na linky DÚK.

Přepravné je cena za přepravu spoluzavazadla, jízdních kol a živých zvířat.

Stanící se rozumí stanice i zastávka ve veřejné drážní osobní dopravě nebo zastávka ve veřejné
silniční osobní dopravě a v městské hromadné dopravě nebo pňstaviště ve veřejné vodní dopravě.

Tarifní zóna je územně ohraničená oblast se stanicemi rozhodná k vymezení zónové platnosti
jízdního dokladu. Tarifní zóny poknývají území, na kterém jsou provozovány linky, spoje a vlaky
zařazené do DUK. Tarifní zóna, do níž stanice spadá, se stanovuje dle úda|e uvedeného v platném
jízdním řádu. Pro potřeby tarřu jsou zóny označeny třímístnými arabskými čísly.

Kontrolní nadzóna se označuje dvojmístným arabslsým číslem a předďavuje množinu zón, jqichž
první dvě číslice z třímístného číselného označení se shodují s dvoumístným číselným označením
kontrolní nadzóny, Povolené kontrolní nadzóny jsou jednoznačně definovány v Matici povolených cest
DÚK uvedené v příloze č. 4 sPP D[JK.

Tarifní iednice je jednotka taňfní vzdálenosti mezi zónami, Kerá slouží k Wpočtu jízdného. Tarifní
vzdálenosti jednotlivých zón jsou uvedeny v přítoze ě. 3 Taňfu DUK, v tzv. Matici tiarifních jednic.

MHD je městská hromadná doprava. V rámci Tarifu DIJK a sPP DIJK je jako MHD označována
i městská autobusová doprava.

irAD Děčín je městská autobusová doprava Děčín.

DPMD,a.s. je Dopravní podnik města Děčína, a.s., provozovatel linek MAD Děčín.

BBK je bezkontaKní bankovní karta (kreditní nebo debetní platební karta a to i emulovaná do
mobilních telefonú, hodinek apod.). BBK je možné použít pouze na linkách MAD Děěín dopravce
DPMD,a.s v souladu s dokumentem ,,Všeobecné obchodní podmínky pro vydávání a užívání
bezkontaktních bankovních karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku města
Děěína, a. s.", linkách MHD v Chomutově a Jirkově dopravce DPCHJ a.s. v souladu s dokumentem
,,Všeobecné obchodní podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních bankovních karet určených
pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku měst chomutova a Jirkova a.s." a od data vyhlášení
na www.dpmul.czna linkách MHD Ústí n. L. dopravce DPmtJL a. s. v souladu
s dokumentem ,Všeobecné obchodní podmínky. užívání bezkontaktní platební kafi na linkách
provozovaných Dopravním podnikem města Ustí nad Labem a.s.", Pň platbách jízdného
prostřednictvím BBK je cena jízdného rovna ceně odpovída|ící platbě v hotovosti (vyjma platby u
DPMD, a.s. a DPmtJL a.s.) dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze č. ,t TariíU DiJK, Při platbě
prostřednictvím BBK ve vozidlech je vydán papírový jízóní doklad (mimo použití BBK v rďimu Check
in/Check out). K vydání papírového jízdního dokladu ve vozidlech DPmÚL je určen terminál u řidiče
vozidla, jeho výdej si cestující volí sám.

DPCHJ a. s. je Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a, s., provozovatel linek MHD zajišťujících
dopravní obslužnost obcí: Chomutov, Jirkov, Černovice, Droužkovice, Spoňce, Ualice a Otvice.

DPmML a. s. je DoPRAVNÍ PoDNlK měst Mostu a Litvínova a. s., provozovatel linek MHD
zajišťujících dopravní obslužnost obcí Mostu, Litvínova a pňlehlých obcí, na kteďch jsou uznávány
pouze integrované papírové doklady DÚK (nevydává a neuznává jízdní doklady na bazi BČK DIJK a
nepoužívá elektronickou peněženku na SČX OÚr).

BČK BUs KARTA je bezkontaktní ěipová karta, vydávaná dopravcem DPCHJ a. s, před zapojením
do DUK. BUs I(ARTU je možné použít pouze na linkách MHD dopravce DPCHJ a, s. V souladu s
"Obchodními 

podmínkami p,ro vydání a uživání bezkontaKní čipové kartý' ve vozidlech DPCHJ a. s.
Při platbách jízdného z BCK BUS KARTA je cena jízdného rovna ceně jako v případě platby
z elektronické peněženky BcK Dt]K dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze č. ,l Tarifu DÚK.

BČK DPMD je bezkontaktní čipová karta, vydávaná dopravcem DPlrD, a€. před zapojením do DUK.
BCK DPMD je možné použít pouze na linkách MAD Déčín dopravce DPMD,a.s, v souladu
s dokumentem ,Všeobecné podmínky pro vydávání a užívání čipových karet určených pro odbavení
ve vozidlech Dopravního podniku města Děčína, a, s.". Pň platbách iízdného z BÓK DPMD je cena
jízpného rovna ceně jako v případě platby z elektronické peněženky BcK DUK dle Ceníku jízdného
DÚK uvedeného v příloze 1 Tarifu D[JK.
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BČK DÚK je bezkontaktní čipová karta sloužící jako nosič jízdenek a elektronických peněz v DÚK.

BČK DIJK nebo o vkladu
mový doklad o zaplacení
K, kterým se cestujicí pň

BcK DUK).

DPmÚL je Dopravní podnik města tilstí nad Labem a.s., p.rovozovatel linek MHD Ustí nad Labem. Na
linkách MHD Ústí nad Labem platí Tarif DiJK a SPP DPmtJL. Tarif DÚK není uznáván na lanové dráze
a sezónních turistických linkách, ktere jsou upraveny jiným zvláštním tarifem.

Valldátor je zařízenl umístěné ve vozidlech DPmUL umožňující ověňt validitu BČK DIJK nebo BBK
pro nákup nebo pro platnost jízdníó dokladú.

CHECK lN znamená pňhlášení (pňložení) BBK cestujícím k čtečce terminálufualidátoru pň každém
nástupu do vozidla.

GHECK oUT znamená odhlášení (pňložení) BBK cestujícím k č{ečce terminálu/validátoru při každém
vtýstupu z vozidla.

PAD je příměstská autobusová doprava, linky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK s označenlm 4O1 ď
899.

ČO jsou České dráhy a. s., Keré jsou integrovány do DÚK, Na železniěních regionálních linkách ČD
uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je přednostně vydáván iuznáván tarif DÚK, tarif ČDle zde vydáván
i uznáván; na železničních dálkových linkách ČD uvedených v příloze ě. 2 SPP DiJK je vydáván i

uznáván tarif Dt]K (v dďinovaných úsecích) a vydáván i uznáván_ tarif ČD; pro cesty mimo DÚK je
vydáván i uznáván tarif ÓD na celou zamýšlenou trasu ve spojích ČD.

GW Train je GW Train Regio, a,s., která je integrována do DÚK, uznává a vydává_jízdní doklady DIJK
v papírové podobě i na bázi BCl DUK a nabíjí elektronické pen€enky na BCK DUK. Nevydává
vlastní BCK DUK a v přlpadě cesty mimo Ustecký kraj bude p nostně nabízen tarif a SPP GW
Train. Na linkách GW Train uvedených v příloze č. 2 SPP DUK je náván také tarif a SPP GW Train.

PlD je Pražská integrovaná doprava, jejíž vybrané linky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚr Pou
integrovány do DIJK a uznávaií pouze integrované papírové doklady DIJK (nevydávají a neuznávají
jízdní doklady na bázi BČK DÚK a nepoužívají elektronickou peněženku na BÓK DÚK). Na linkách
PlD uvedených v příloze č. 2 SPP DIJK je uznáván tarif DIJK s výjimkou bezplatných přeprav, platí
však tarif PlD a SPP PlD. Na vy rraných linkách DUK uvedených v příloze č. 2 je uznáván tarií PlD
s výjimkou bezplatných přeprav, ilatí však tarif Dt]r a spp oÚr.
Lánderbahn GmbH je Die Lánderbahn GmbH DLB, železniční dopravce, jehož linka L7
(specifikovaný úsek) uvedená též.v příloze č. 2 sPP DIJK je integrována do Dt]K a uznává p.ouze
integrované papírové doklady DUK (nevydává a neuznává jízdní doklady. na bázi BCK DUK a
nepoužívá elektronickou peněženku na BČK DiJK), Na vybraných linkách DUK uvedených v příloze
č. 2 SPP D|JK je uznáván tariítrilex, s výjimkou bezplatných pňeprav, platívšak tarií DÚX a SPP OÚX.
Na dalších linkách dopravce dle přílohy č. 2 SPP DUK platí plně tarfi DUK.

Rozdělení linek na linky PAD, železniční linky, linky MHD, turistické. linky, linky, na nichž jsou
uznávány vybrané jízdní doklady PlD deíinované Tarifem DUK a SPP DUK a linky PlD, na nichž jsou
uznávány vybrané jízdní doklady DUK definované Tariíem PlD a SPP PlD, je uvedeno v příloze č.2
sPP DÚK.

WO je Dopravnl svaz Horního Polabí sdružující dopravce v ásti německé spolkové země Sasko
(s centrem ve městě Drážďany).

Tarif DÚK + Wo je tarif, který je v prodeji na linkách uvedených v příloze č. 2 sPP DÚK a nabízí se
jen z vybraných zón DIJK do vybraných zón WO, nebo naopak. Tento jízdní doklad se řídí tarifem a
sPP DÚK ná rizemí t]steckého kraje nebo tarifem Wo na území Wo. Na území DÚK iWo se
nabízí tyto jízdní doklady: jednotlivá jízdenka, sedmidenní jízdní doklad či měsíční jízdní doklad,
Vyjmenované jízdní doklady jsou papírové, integrované.
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Nosičem jízdenky jsou:

a) papková jízdenka na termocitlivém papíru s ochrannými prvky,

b) u vybraných dopravců BČK DÚK,

c) na linkách MAD Děčín též BBK nebo BČK DPMD

d) na linkách MHD Chomutov a Jirkov též BUS KARTA,

e) papírová jízdenka vytištěná na ceninovém papíru DPmÚL s ochrannými prvky,

f) časová jízdenka nepřenosná složená z prúkazu dopravce a časového kupónu vytištěného na
ceninovém papíru DPmtJL s ochrannými prvky, které mají shodné identifikaění číslo,

g) na linkách DPmÚL též BBK, SMS jízdenka, SEJF jízdenka a SEJF časouý kupón.

lntegrovanými jízdními doklady isou:

a) integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu,

b) integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu DPmtJL označená označovačem ve
vozidle MHD,

c) integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka,

d) integrovaná papírová sedmidenní jízdenka,

e) integrovaná papírovátřicetidenníjízdenka,

0 integrovaná papírová tňcetidenní síťová jízdenka,

s) integrovanápapírovádevadesátidenníjízdenka,

h) integrovaná papírová stoosmdesátidenní jízdenka,

i) integrovaná papírová třistašedesátipětidenní jízdenka,

j) integrovaná jednodenní síťová jízdenka Labe-Elbe,

k) integrovaná papírová jízdenka pro spoluzavazadlo (psa),

l) průkaz opravňující cestujícího k bezplatné přepravě,

m) ve vyjmenovaných linkách oÚx a jqicn vyznačených úsecích dle přílohy č. 2 sPP DÚK
papírový jízdní doklad vydaný dle taňfu a SPP PlD.

ěástečně integrovanými jizdnímI dok]ady jsou:

a) částečně integrovaná sedmidenní jízdenka na bázi BČK DUK,

b) částečně integrovaná tňcetidenní jízdenka na bázi BČK DIJK,

c) částečně integrovaná devadesátidenní jízdenka na bázi BČK D[]K,

d) částečně integrovaná devadesátidenní síťová jízdenka na bázi BČK DÚK,

e) ěásteěně integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro - Nisa - Ticket,

f) v zóně 401 Teplice též částečně integrované 365 denní jízdenky na bázi BěK DtjK,

s) v zóně ,l0,| t]stí nad Labem částeěně integrované jízdenky vydané dle Tarřu DPmÚL:
i. mobilní jízdenka - SMS |ízdenka,

ii, mobilní jízdenka - jízdenka zakoupená v aplikaci SEJF (mobilní peněženka) a

iii, mobilní jízdenka - časovtý kupón zakoupený v aplikaci SEJF.
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Nelntégrovaným jizdním dokIadem je (i) neintegrovaná papírová jízdenka pro jízdní kolo, (ii) jízdní
doklady na bázi BBK a púvodní karty DPMD,a.s. vydané před vstupem DPMD,a.s. a (iii) původní karty
DPCHJ a.s. (BUS I(ARTA) vydané před vstupem DPCHJ a.s. do DIJK a (iiii) jízdní doklady na bázi
BBK vydané DPmtJL a jízdní doklady pro sezónní turistické linky a lanovou-dráÉu vydané oĚmÚt at
zvláštního tariíu. a (iiiii) neintegrované papírové jízdenky DPmML a čipové karty DPmML.

Jednotlivó kategorie ceatuiicích se oznaěují:

a) obyčejné,

b) zlevněné (děti a mládež 6-18let, žák a student 18-26 let, osoba 65+ let, rodiče/opatrovníci
dojíždějící do tjstavů k návštěvě dětí),

c) zTP,
d) ZíPIP,
e) zaměstnanecké,

f) v zóně 101 Ústí nad Labem zvýhodněné pro osobu přepravující dítě (děii) do věku 3 let,

g) v zóně 101 Ústí nad Labem zvýhodněné pro důchodce ve věku od 62 do 65 let a osobu
poblrající invalidní dúchod lll. stupně, též senior 70+ a osoba podle § 29 odst. 2 zákona č.
871199'lsb., o mimosoudních rehabilitacích,

h) v zóně 401 Teplice t€ senior 60-65 lď, člen spolku Český svaz bojovníkú za svobodu; člen
spolku Konfederace politických vězňů České republiky; člen spolku Svaz pomocných
technických praporú ěeské republiky PTP - vojenské tábory nuoených prací (WNP),
Městská policie Teplice, Policie CR OR Teplice,

i) v zóně 301 Děčín též senior 7O+, člen spolku Konfederace politických vězňů české republiky
a džitel Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského,

j) v zónách 50í a 511 též senior SD (Oběan, jemuž byl pňzná senior 70+,
člen spolku Český svaz bojovníků za svobódu; ělen spolku kých vězňú
České republiky; člen spolku Svaz pomocných techniclcých biiky PTP -
vojenské tábory nucených prací (WNP) a držitel Zlaté medaile (plakďy) Prof. MUDr. Jana
Janského, džitel Zlatého kříže Českého červeného kříže't.,2. a 3. ťídy a džitelé plakety
českého ěerveného kříže - dar života.

k) v zónách se zapojenou MHD v rámcijednozónových jízdních dokladú mohou být vyhlášeny
v tariíech pffslušných MHD ijiné kategorie ceďujících.

ěl. 3. Druhy ilzdného

3.1. Druhy jízdného platící na cetém území DÚK:

a) obyčeinó (plnó) jlzdnó - cena za pňepravu cestujícího, který neprokáže nárok na použití
zlevněného nebo bezplatného jízdného podle podmínek stanovených Tarifem DÚK, SPP DÚK
a SPP DPmUL, za toto jízdné se přepravuje kategoňe cestujících "obyěeiné",

b) zlevněnó (zvláštní) |idné - cona za pňepravu ceďujícího, který má nárok na slevu dle
podmínek stanovených Tarřem DUK (zejména čl. 7), sPP DÚK, sPP DPmÚL a přílohou č.4
tohoto tarifu, toto zlevněné (zvláštní) jízdné existuje v následujících variantách (v případě
neprokázání slevy, vyjma dětí do 15 let věku, spadá cestující do kategorie Obyčejné):

i. zlevněné jlzdné . jízdné maťmálně ve výši 25 % oby€ného (plného) jizdného, za
toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících ,,dětl a mládď 6-18 l€ť', ,,ák a
studeŇ í8-26 leť', ,,osoba 65+leť'a "rodiče cestující do ústavú'tj.:

. děti ve věku od 6 - 15let (do dne, který pňedchází dni 15. narozenin), nárok na toto
jízdné se neprokazuje,
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mládež ve věku od 15 - 18 let (do dne, ktery p edchází dni 18. narozenin), nárok
na toto jízdné se prokazuje u edně vydanym identifikačním osobním dokladem
nebo žákovsk m průkazem nebo studentskym prukazem lSlC,

žáci a studenti ve věku od 1 8 - 26let denní nebo prezenční formy studia (do dne,
kteď p edchází dni 26. narozenin), nárok na toto jízdné se prokazuje platn m
žákovsk m průkazem nebo platn m studentskym průkazem lSlC,

osoba 65+ let (ode dne dosaženi věku 65 !et), nárok na toto jízdné se prokazuje
prukazem oběana Evropské unie, nebo cestovním dokladem, nebo jin m u edně
vydan m platn m identifikačním osobním dokladem,

rodiěe cestující do rjstav , nárok na toto jízdné se prokazuie platn m prťrkazem
vystaven m tjstavem, v kterém je dítě umístěno. Cestující je povinen pri
p edložení průkazu zároveň prokázat pově ené osobě svou totožnost. Pokud
džitel pr kazu svou totožnost neprokáže, považuje se prukazza neplatn ,

ZTP, ZTP|P - jízdné maximálně ve vyši 25o/o obyěejného (plného) jízdného, za toto
jízdné se p epravuje kategorie cestujících ,,ZTP,ZTPIP",t1..
. osoby těžce postižené na zdraví, kten, m jsou poskytnuty v hody podle zvláštních

p edpisťt (jsou džiteli pr kaz ZTP aZTPIP),

zaměstnanecké - za toto ]ízdné se p epravují zaměstnanci Dopravcťr a jejlch rodinní
p íslušníci, zaměstnanci_objednatele dopravy - Ústeckého kraje za azení do krajského
rj adu a zaměstnanci SŽOC s.o., oblastního editetství Ústí nad Labem s pracovištěm
na zemí Ústeckého kraje dle podmínek uveden ch v Tarifu DÚK,

c) bezplatná p eprava - nárok na bezplatnou p epravu mají:

i. děti do 6letvěku (bez omezení počtu dětí)

ii, jeden pruvodce džitele prukazu ZTPIP,

iii, vodicí, asistenční a služební psi.

3.2. Zlevněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uveden ch v odst í pism. b) ěIánku 3, tohoto
Tariíu DUK platné pouze v zóně 401 Téplice vydávané pouze dopravcem ARRIVA CITY
3.r.o,:

a) Na zlevněnou časovou jízdenku 7, 30 a 90 denní seniorskou 60-65 let mají v zóně Teplice
nárok cestující 60-65 let.

b) Na zlevněnou časovou jízdenku 365 denní seniorskou 70+ v zóně Teplice mají nárok
cestující staĚí 70 let.

c) Na zlevněnou časovou jízdenku 90 denní mají nárok p íslušníci Městské policie Teplice a
Policie ČR oŘ Teplice.

d)

e) Na zlevněnou časovou jízdenku 365 denní mají v zóně Teplice nárok členové Svazu
bojovníku za svobodu, členové spolku Svaz pomocn ch teclrnick ch praporu České
republiky PTP - vojenské tábory nucen ch prací (VINP), kte í se prokazují platn m
průkazem.

3.3. Bozplatná p eprav_a nad rámec bezplatn ch p eprav uveden ch v odst. í písm. c) ělánku
3 tohoto Tarifu DUK platná pouze v zóně 40í Teplice:

a) džitelé prukaztlt ZTP aZíPlP,
b) doprovod dítěte do t í let věku (maximálně í osoba na 1 dítě), Doprovod dítěte musí

prokázat věk dítěte občansk m prukazem nebo cestovním pasem,

ll

111
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c) strážníci Městské policie Teplice ve stejnokroii.

3.4. Zvýhodněnó (ztlláštnl; |azdnó nad íámoc slov uvedoných v odst í pism. b) č!ánku 3.
tohoto Tarlfu DUK platné pouze v zóně íOí Usti nad Labem:

a) jeden doprovod dítěte nebo dětí do věku 3 let; nárok na zvýhodněné jízdné je doprovod
povinen prokázat věrohodným zpúsobem (např. prukazkou zdravotní pojišťovny pojištěnce
- dítěte příslušné zdravotní pojišťovtty, rodným listem či cestovním pasem dítěte);

b) důchodce ve věku od 62 do 65 let,

c) osoba, kíeré byl přiznán invalidní důchod lll. stupně,

d) podmínky pro pos$nutí slevy, prokázání nároku na slevy dle bodu 3. 4. a použití jízdních
dokladů, jsou stanoveny v příloze ě. 4, tohoto tarifu.

3.5, Bezplatná přepmva nad rámec bozplatných pQprav uvedených v od3t, ,t písm. c) čIánku
3 tohoto Terlfu DUK platná pouze v zóně íOí Ustí nad Labem:

a) osoba, kteni je džitelem prukazu ZíP a dále osoba, která je dĚtelem pŇkazu ZfPlP
včetně vodícího psa, je-li úplně nebo praKicky nevidomá, pokud ji nedoprovází pŇvodce
dle zvláštního předpisu,

b) osoby od dosažení věku 70 let prokazuje nárok na bezplatnou přepravu úředně vydaným
platným identifikačním osobním dokladem, Kerý obsahuje fotografii nebo digitální
zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození; bezplatná přeprava se neyáahuje
na přepravu spoluzavazadel a psů přepravovaných bez schrány, Keré t]ato osoba
přepravuje,

c) strážníci Městské policie Ústí nad Labem a Trmice ve stejnokroji nebo na služební prukaz,
a§istenti prevence kriminaliiy ve stejnokroji,

d) občané uvedení v § 29 odst. 2 písm, c) zákona č. 87/í991 S.b. za podmínek uvedenýó
v příloze č. 4, .tohoto tarifu, tj. s platným průkazem DPmUL a bezplatným časovým
kupónem DPmUL, který má shodný číselný kód s pŇkazem; platnost časového kupónu je
časově omezena,

e) policista Policie ČR ve stejnokroji.

3.6. od data vyhlášení na www.dpmul,cz se zrušuje bod 3,5. tohoto tarifu - bezplatná FřePrava nad
rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 3 tohoto Tarifu DUK platná
pouze v zóně í01 Ústí nad Labem a nahrazuje se tímto bodem:

a) pouze na linkách DPmÚL džitel osobní BBK vydané na jméno držitele nebo anonymní
BBK od dosažení věku 70 let s tím, že tárok wniká registrací BBK u DPmUL a pňřazením
časové jízdenky v hodnotě 0 Kě k BBK; jízdné (přepravné) v hodnotě O Kě se nevztahuje
na přepravu spoluzavazadla a psa přepravovaného bez schrány, které tato osoba
přepravuje Na linkách ostatních Dopravců DIJK včetně linek DPmtJL džitel osobní BČK
DtilK vydané na jméno džitele od dosažení věku 70 let s tím, že nárok rzniká nahráním
časové jízdenky v hodnotě o Kč na BČK Dt]K; jízdné (pbpravné) v hodnotě o Kč se
newtahuje na flrepraw spoluzavazadla a psa přepravovaného bez schrány, které tato
osoba přepravuje,

b) pouze na linkách DPmť'L džite| osobní BBK vydané na jméno džitele nebo anonymní
BBK, který je strážníkem Městské policie tJstí nad Labem nebo Trmice s tím, že nárok na
jízdné v ňodnotě 0 Kč vzníká registrací BBK u DPmtJL a pňřazením časové jízdenky
v hodnotě 0 Kč k BBK; jízdné (přepravné) v hodnotě 0 Kč se neváahuje na pňepravu
spoluzavazadla a psa přeprav.ovaného bez schrány, které tato osoba_ pbpravuje, Na
liňkách ostatních Dopravcú DÚK včetně linek DPmÚL džitel osobní BČK DUK Vydané
na jméno džitele s tím, že nárok vzniká nahÉním časové jízdenky v hodnotě 0 Kč na BČK
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D[JK. Nárok na časovou jízdenku v hodnotě 0 Kč zaniká dnem ukončení pracovního
poměru u Statutárního města Ustí nad Labem nebo u Města Trmice,

c) pouze na linkách DPmÚL džitel osobní BBK vydané na jméno džitele nebo anonymní
BBK n€bo osobní BČK Dť'K, ktery sflňuje požadavky uvedené v § 29 odst. 2 písm. c)
zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, s tím,
že tento nárok wniká registrací BBK u DPmÚL a pňřazením časové jízdenky v hodnotě 0
Kč; jízdné (přepravné) v hodnotě 0 Kč se nerráahuje na přepraw spoluzavazadla a psa
přepravovaného bez schrány, Keíé tato osoba přepravuje. Na linkách ostratních Dopravců
DÚK včetně linek DPmtJL džitel osobní BČK DÚK Wdané na iméno džitele s tím, že
nárok vzniká nahráním časové jízdenky v hodnotě O Kč na BČK DÚK,

d) Podmínky pro registraci džitelů BBK na E-shopu nebo na přepážce Zákaznického centra,
podmínky poskytnutí ěasové jízdenky v hodnotě 0 Kč na BBK a cena za prodej
anonymních BBK, jsou stanovené v příloze ě. 4, tohoto tarifu. Cestující uvedení v bodu
3.7. tohoto tarifu, Keří nebudou mít u DPmÚL registrovanou BBK nebo nebudou mít osobní
BČK Dt]K vydanou na jméno držitele s časovou jízdenkou v hodnotě 0 Kč, se přepravují
za jednotlivé jízdné dle tarifu DUK,

3.7. Bézplatná přeprava nad íámec bezplatných přeprav uvedených v odst, í písm. c) čIánku
3 tohoto Tariíu DUK platná v zóně íOí Usti nad Labem:

a) osoba, která je držitelem pŇkazu ZíP; bezplatná přeprava se neuáahuje na pňepravu
spoluzavazedla a psa přepravovaného bez schrány, Keré tato osoba přepravuje,

b) osoba, která je džitelem prúkazu ZTPIP včetně vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky
nevidomá, pokud ji nedoprovází pruvodce,

c) strážníci Městské policie tJstí nad Labem a Trmice a asistenti prevencé kriminality
ve stejnokroji,

d) policista Policie ČR ve stejnokroji.

Osoba uvedená pod písmenem a) a b), tohoto bodu prokazuje svůj nárok na bezplatnou
přepravu příslušným prúkazem dle zákona č. 329/201 'l Sb..

3,8. Zlevněnó (zvláštnl) jlzdnó nad rámec slev uvedených v odst. í písm. b) článku 3. tohoto
Tarifu DUK platné pouz€ v zóně 30í Děčín:

a) Na zlevněnou časovou jízdenku 30, 90 a 365 denní na bázi BČK DUK mají v zóně 301
Děčín členové Konfederace politichých vězňů ČR. Na zlevněnou časovou jízdenku 30, 90
a 365 denní na bázi BBK mají na linkách MAD Děčín nárok členové Konfederace
politických Vězňů ČR.

3.9. BezpIatná přeprava nad rámec bezpIatných přeprav uvedených v odst í písm. c) článku
3 tohoto Tariíu DUK platná pouze v zóně 30í Děěín:

a) džitelé prúkazú zTP ezfPlP,
b) strážníci Městské policie v Děčíně v uniformě,

c) občané nad 70 let věetně s 365 denní časovou jízdenkou na bázi BČK DÚK za O Kě,

d) džitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského s 365 denní časovou jízdenkou
na bázi BČK DÚK za o Kč.

3.'l0. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných pňeprav uvedených v odst 1 plsm. c) a
v odst 7 čIánku 3 tohoto Tarifu DUK platná pouze na linkách MAD Děěín:

a) asistenti prevence kriminality Městské policie v pfudepsaném stejnokroji a po předložení
pŇkazu zaměstnance,
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pracovníci st ediska městskt ch služeb v pracovní dny od 6:00 do 15:00 po p edložení
pr kazu,

občané nad 70 let včetně s 365 denní ěasovou jízdenkou na bázi BBK ěi BČK DPMD zao
Kě,

džitelé Z|até medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského s 365 denní ěasovou jízdenkou
na bázi BBK či BČK DPMD za o Ké.

3.1í. BezpIatná pňepraya nad rámec bezplatn ch p eprav uveden ch v odst. í písm. c) článku
3 tohoto Tarifu DÚK phtná pouze v zóně 46í Bilina:

a) džitelé prukaz ZTP aZíPlP,
b) osoby od dosažení věku 70 let, kteÉ prokáží svúj věk a totožnost osobním dokladem,

c) džitelé Zaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského,

d) strážníci Městské policie Bílina v uniformě,

e) psi podrobující se speciálnímu v cviku.

3.12. Bezplatná p eprava nad rámec bezplatn ch p eprav uveden ch v odst í písm. C)
článku 3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 37í Varnsdorf:

a) džitelé průkazů ZTP aZfPlP.

3.1 3. Zlevněnf (zvláštní) iízdné nad rámec slev uveden ch v odst í plsm. b) ělánku 3. tohoto
Tarifu DUK platné pouzo v zónách 50í Chomutov a 5í í Jirkov a jejich vzájemnou relaci:

a) Na zlevrrěnou časovou jízdenku 7 a 30 denní seniorckou SD na bázi BČK Dť'K nebo BČK
BUs KARTA a 90 ó 365 denní seniorskou SD též na bázi BÓK DÚK nebo sČx eus
KARTA mají nárok všichni občané ode dne, od Kerého jim byl starobní ditchod p iznán.

3.14. Bezplatná p eprava nad rámec bezplatn ch p eprav uveden ch v odst. í pism. c) ělánku
3 tohoto Tarifu DUK pIatná pouze v zónách 50í Chomutoy a 5í í Jlrkov a jejich vá|emné
relaci:

a) džitelé pr kaz ZTP aZfPlP, včetněpr vodce u ZTPIP a vodícího psa; vozíky pro invalidy
držitel pr kazů ZTP aZfPlP,

b) člen spolku Česk svaz bojovníkrl za svobodu; ělen spolku Konfederace politick ch vězň
České republiky; člen spolku Svaz pomocn ch technick ch praporu České republiky PTP
- vojenské tábory nucen ch prací (VTNP),

c) osoby od dosažení věku 70 let s platn m 365 denním ěasov m kupónem senior 70+ pouze
na bázi BČK DÚK nebo BČK BUs KARTA,

d) džitel Zlaté medaile (plakďy) Prof, MUDr. Jana Janského, džitel Zlatého k íže Českého
ěerveného k íže 1,, 2, a 3, i ídy, džitelé plakety Óeského červeného_ k íže - dar života
s platn m 365 denním časorn m kupónem dárce krve pouze na bázi BÓK OÚK neUo eČr
BUs KARTA,

e) Strážníci Městské policie Chomutov ve službě v p edepsaném služebním stejnokroji.
Asistenti pnevenoe kriminality pň Městské policii Chomutov ve službě v p edepsaném
stejnokroji a po pňedložení prukazu. Strážníci Městské policie Jirkov ve službě
v p edepsaném stejnokroji a po p edložení prukazu,

3.15. Bezplatná p epnua nad rámec bezplatn chp eprav uveden chvodst,í písm. c) článku
3 tohoto Ta]ifu DUK platná pouze v zóně 20í tost a 22í Litvínov:

a) strážník městské policie v uniformě

b)

c)

d)

Strana 9 z 19



b) asistent prevence kriminality městské policie ve stejnokroji

3.'16. Bezplaútá přepnv.a nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst l písm. c) článku
3 tohoto Tarlfu DUK platná pouze v zóně 66í Roudnice nad Labem:

a) džitelé prúkazů ZTP aZTPlP

3.18 Bezplatná přeprava osob se ne\ráahuje na přepravu spoluzavazadel, které §lto osoby
přepravují.

čl. 4. Tarifní pravidla

4,1 Tarif DIJK je zónově-relační a časovrý, tj. všechny jízdenky platí pouze v rozsahu zónové, relační
a časové platnosti, která je na jízdenkách vyznačena, pokud není platnost jízdního dokladu
omezena jinak. Jízdenky DIJK platí u zapojených železničních dopravců pouze ve 2. vozové
třídě osobních vlakú, spěšných vlaků a vyhlášených rychlíkú na linkách a vymezených úsecích
uvedených v příloze č. 2 SPP DIJK. V Séznamu linek zapojených do DÚK uvedených v příloze
č. 2 sPP DÚK je uvedeno, na ktených linkách jsou vydávány ěi uznávány papírové jízdní
doklady, částečně integrované jízdní doklady na bázi BCK DUK a kde jsou uznávány částečně
integrované mobilní jízdní doklady DPmUL, tj. SMS jízdenka, jízdenka a časový kupón
zakoupený v aplikaci SEJF. Cestující musí zohlednit nosič jízdního dokladu a brát v úvahu při
hledání cesty i to, jeďli dopravce danou íormu akceptuje a zda jízdni doklady dle tohoto Taňfu
DÚK vydává.

4.2 Cestující s platným jízdním dokladem DÚK je oprávněn použít k jízdě mezi stanicemi výchozí a
cílové zóny libovolné spoje všech linek, na nichž je daný|ízdní doklad akceptován, a to nejkratší
cestou, cestou s nejmenším poáem přestupů, nejkratší docházkovou či přestupní \rzdáleností
nebo časově nejvhodnější cestou s možným přestupem mezi spoji nebo dopravci v rámci
povolených kontrolních nadzón, Jízdní doklady pro jednotlivou jízdu, vyjma jednozónov,ých
dokladů, jsou prodávány jako jednosměmé. Lze je tedy použít pouze pro cestu z v,ýchozí do
cílové zóny. Ve výchozí a cílové zóně se kontrola směrové platnosti neprovádí.

4.3 Výše jízdného je uvedena v Ceníku jízdného D[JK, Kerý je přílohou č. 1 tohoto Tarifu DUK,
a stanoví se podle:

a) tarifní \zdálenosti, s (i) výjimkou jlzdenky pro vybrané relace án s MHD uvedené v ceníku
samostatně, kde se zohledňuje tarií MHD iako v následujícím bodě b) a s (ii) v,ýjimkou
jízdenky dle Tarifu DÚK + WO, která se stanoví ve zvláštní tabulce Ceníku jízdného DÚK;

b) typu zóny (v zónách 't 01 tJstí nad Labem, 301 Děěín, 401 Teplice, 461 Bílina, 50í
Chomutov, 5í 1Jirkov, 371 Varnsdoď, 201 Most, 211 Komořany-Záluží,221 Litvínov, 661
Roudnice nad Labem) platí zohledněné jednozónové jízdné, Keré zohledňuje tarif MHD),

c) použitého druhu jízdného.

4.4 Pro stanovení jízdného jsou rozhodné tarifní jednice uvedené v Matici tarifních jednic DÚK
uvedené v příloze č. 3 Tariíu DÚK.

4.5 Reklamace papírovlých jízdních dokladů (uplatnění práva z předplatní smlouvy) se uplďňuje u
dopravce, u kterého byla jízdenka zakoupena. Cestující je povinen se při přewetí jízdenky
přesvědčit, zda mu byla jízdenka vydána podle jeho požadavků a případnou reklameci řešit
ihned s prodejcem jízdenky, do 3 min od okamžiku prodeje jízdního dokladu,

4,6 Reklamace jízdních dokladů na bázi BČK Dt]K a transakcí z elektronické peněženky se
provádí u vydavatele BČK DÚK (dopravce uvedeného na BČK DÚK;. Rexlamaci mobilních
jízdenek (SMS jízdenka, SEJF jízdenka a SEJF časový kupón) lze uplatnit dle podmínek
uvedených v SPP DPmUL.

4.7 Reklamaci jízdních dokladú na bázi BBK lze u DPmÚL uplatnit v souladu s SPP DPmtJL a
dokumentem ,Všeobecných obchodních podmínkách užívání bezkontaKní platební kafi na
linkách provozovaných Ďopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.".
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Použlfi BčK DÚK

4.8 Pfi zakoupení jízdenky na bázi BČK DÚK cestující obdží i papírový doklad o zaplacení -
příjmový doklad. Jako jízdní doklad slouží elektronický zápis na BÓK D['K, kterým se cestující
při případné kontrole musí prokázat. Příjmový doklad o zaplacení není jízdním dokladem, ale
slouží pouze jako potvrzenl o uskutečněné transakci, které je potřeba v případě reklamace či
aráty BČK DÚK předložit.

4.9 Pň jízdě mezi zónami s jízdenkou na bázi BČK DÚK Ee zahájit jízdu v Kerékoliv stanicivr,ýchozí
zóny a jizdu ukončit v Kerékoli stanici cílové zóny (s možným přestupem mezi spoji nebo
dopravci). Vydávány jsou rovněž jednozónové jízdenky na bázi BČK DUK pro jízdy mezi
stanicemi jedné zóny.

4.1O K ani elektronické ení možné použít
. Železniční dopra vozující turistické
doklady na bázi rodávají - nejsou

povolená cesta

4.11 Cestující musí pň cestě mezi staniceíni výchozí a cílové zóny postupovat povolenou cestou,
tedy buď nejkratší cestou, nebo cestou s nejmenším počtem přestupů, s nejkratší
docházkovou či přestupní vzdáleností, nebo časově nejvýhodnějším spojením. Přitom múže
přestupovat mezi spoji a dopravci a používat celé území zón, které se nachází na povolené
cestě. Cestující se také nesmí pň své cestě ocitnout mimo území pro danou cestu povolených
kontrolních nadzón deíinovaných v Matici povolených cest uvedené v pňloze č.4 SPP DÚK
Kontrolní nadzóny jsou označeny dvojmístnými arabskými čísly. Do stejné kontrolní nadzóny
patří všechny zóny, jejichž první dvě číslice z třímístného číselného označení se shodují
s dvoumístným číselným oznaěením kontrolní nadzóny.

4.12 Povolené kontrolní nadzóny mezi kďdými dvěma kontrolními nadzónami jsou jednoznačně
dďinovány v Matici povolených cest DÚK uvedené v příloze č. 4 SPP DÚK.

Jízda oklikou

4.13 Jízda nepovolenou oklikou - je každá cesta cestujícího mimo Matici povolených cest
uvedenou v příloze č. 4 SPP DUK..V takovémto případě se cestující odbaví kombinací dvou
či více iízdních dokladú dle taňfu DUK, popř. tariíu dopravce za jízdné, na které prokáže nárok
dle příslušného tarifu:

a) bez pňrážek v případě, že cestující předloží původní jízdenku a o vystavení nové jízdenky
požádá v autobusové dopravě před zahájením jízdy, nejpozději neprodleně po nastoupení
do vozidla,

b) s pňtážkou v případě, že cestujtcí předloží na výzvu pověřené osoby dopravce púvodní
jízdenku, ale o vystavení nové jízdenky sám nepožádá, v železniční dopravě se
manipulaění pfiéžka řídí dle SPP daného dopravce.

Jízda za cilovou zónu

4.14 Pň jízdě cestujícího za hranici cílové zóny je cestující odbaven:

a) v případě pokračování jízdy dle Tarifu DIJK jízdenkou ze ďávající cílové zóny do nové
cílové zóny dle zásad uvedených v tomto Tarifu DÚK,

b) v případě použití jiného taňfu za jízdné, na které prokáže nárok dle tarifu příslušného
dopravce. Za nástupní stanici je povďována poslední stanice v púvodní cílové zóně, ve
které v souladu s platným jízdním řádem spoj zastavuje za účelem nástupu nebo výstupu
cestujících.

Odbavení ve vlacích a osobních pokladnách železničních dopravců
4.15 Železniění dopravci uznávají jízdní doklady DIJK v papírové podobě aina bázi BČK Dt]K

pouze mezi stanicemi na r]zemí DÚK, v nichž jejich spoje na linkách DÚK a ve vyjmenovaných
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úsecích uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK v souladu s platným jízdním řádem zastavují za
úěelem nástupu nebo výstupu cestujících. Ve vyhlášených rychlících musejí cestující mít
platnou jízdenku DUK pro celou trasu ze stanice nástupu minimálně do následující stanice
nebo do dalších následujících stanic, kde rychlík zastavuje.

4,16 V případech, kdy cestující nastoupí do vlaku ve stanici, kde není vtýdejna jízdenek nebo je
uzavřena, je cestující odbaven bez manipulačn! pfirážky. Cestující je povinen o vystavení
jízdenky sám požádat u pověřeného zaměstnance železničního dopravce nejpozději
v okamžiku, kdy bude vrzván k předložení jízdních dokladů. Výše manipulaění přirážky se ve
vlacích řídí SPP železničního dopravce.

Jízda cestujícího mimo územl DÚK

4.17 V případě, že nástupní či cílová stanice cestujícího příp. obě dvě stanice leží mimo území
oŮx, ouOe cestující odbaven podle tarifu dopravce a jeho SPP, případně podle Tarifu DUK +

Wo (pokud se jedná o linku s prodejem této nabídky a rozsah nabídky umožňuje pokrytí cesty
cestujícího).

4.18 Pň cestách po železnici za stanici, l(erá je poslední stanicí platnosti Tarifu DÚK, mohou být
cestující odbaveni dle taňfu dopravce na celou zamýšlenou trasu nebo návazným dokladem
dopravce dle tarifu dopravce a SPP dopravce nebo v souladu s tarifem a sPP jiného lDs
odbaveni návazným dokladem dle jiného systému lDS, pokud to je umožněno.

5 Jízdnldoklady
5.í Ceny jízdenek se řídí Tarifem DiJK.

Jízdenka pro jednoťlvou iízdu
5.2 Jízdenku pro jednotlivou jízdu lze zakoupit pouze ve formě papírové jízdenky, jízdenka je

přestupní, platnost jízdenky je omezena zónovou, relaění a časovou platností jízdenky.

5.3 Jízdenka píojednotlivou jízdu opravňuje v době své platnosti k jedné cestě z tlýchozí zóny do
zóny cílové. Časová platňost jízdenek pro jednotlivou jízdu je uvedena v Ceníku jízdného DÚK
uvedeného v příloze č. 1 Tariíu DÚK.

5.4 Časová platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu počíná běžet okamžikem prodeje této jízdenky,
a to i u jízdenek DÚK zakoupených u železničních dopravců. V případě předtištěných
papírových jízdenek DPMÚL počíná časová platnost okamžikem označení jízdenky
v označovaěi umístěném ve vozidlech linek DPmtJL. V případě neoznačení jsou tyto jízdenky
neplatné. Předprodej předtištěných jízdenek pro jednotlivou jízdu mimo DPmtJL se neprovádí.
V případě použití jízdenky na lodních linkách je nutné, aby jízdenky v okamžiku nástupní
kontroly splňovaly podmínku minimálně 30 minut do konce své platnosti (v opačném případě
nutno zakoupit novou jízdenku). Podmínky pro výdej a použití jízdenek DPmÚL jsou stanoveny
v příloze č. 4, tohoto tarifu.

5.5 Jízda musí být ukončena nejpozděii spojem, Keď podle jízdního řádu dorazí do cílové stanice
cestujícího před koncem platnosti jízdenky. Jízdenka není postupitelná (přenosná), pokud
cestující zaěal uplatňovat své právo k přepravě z ni vyplyvajícl.

5.6 Jízdenky DÚK pro jednotlivou jízdu platící na celém území Ústeckého kraje jsou vydávány pro
kategorie cestujících dle čl. 3.

5.7 Pň platbě prostřednictvím BČK DÚK nebo BBK (pouze u vybraných dopravců) je cestujícímu
pň zakoupení jízdenky pro jednotlivou jízdu poskytována sleva dle Tarifu DÚK. Ceník jízdného
je uveden v příloze č. 1 Tarifu DUK.

5.8 Džitel zlevněné jízdenky pro jednotlivou jízdu je povinen prokázal na výzvu pověřené osoby
dopravce nárok na její použití příslušným prúkazem v souladu s článkem 6 a 7. U těchto
jízdenek nelze prokázat nárok profilem na eÓK D[JX,

Jednozónová jízdenka
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5.9 Jednozónová jízdenka platí pouze pro jízdy v rámci iedné zóny, a to všemi směry. Cena a
časová platnost této jízdenky je uvedena v Ceníku jízdného DÚK jako jízdenka pro 0 tarifních
jednic s výjimkou vybraných zón 101 LJstl nad Labem, 201 Most, 221Litvínov,2,1,1 Komořany-
Záluží,3O1 Děčín, 371 Varnsdoď, 401 Teplice, 461 Bílina, pro zóny i relaci 501 Chomutov a
511 Jirkov, 661 Roudnice nad Labem, pro které platí ceny a časové platnosti uvedené
samostatně.

skupinová iízdenka
5.10 Skupinová jízdenka nebo také Multilístek je jízdní doklad vydaný pro vícero cestujících. Počet

a kategorie cestujících je uveden na jízdence.

ěástečně integrovaná jednodenní sít'ová jízdenka Euro-Nisa-Tickot

5.11 Částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro-Nisa-Ticket je papírovrý jízdní doklad,
ktený opravňuje cestujícího nebo cestující k jízdám veřejnou osobní dopravou nebo k přepravě
jízdního kola v rámci sítě DIJK pouze na vybraných linkách. Jízdenka platí od zakoupení do
4:00 hod následujícího dne, Předprodej těchto jízdenek se neprovádí. Prodávají se ve 3
variantách:

a) pro jednoho cestujícího,

b) pro ď 5 cestujících bez rozdílu věku,

c) pro jízdní kolo/pes.

Jízdenka Euro-Nisa-Ticket platí pouze na vybraných linkách DtJK:

40í Ebersbach-Jiříkov-Rumburk-Krásná Lípa-Rybniště-Chňbská

402 Varnsdorf-Chřibská-česká Kamenice-Děěín

403 Varnsdoď-Dolní Podluží-Chřibská,Krásné Pole

405 Rumburk-Staré Křečany-Krásná Lípa-Doubice

406 Lobendava-Dolní Poustevna

407 Staré Křečany,Bňníky-Krásná Lípa-Varnsdorf

408 Mikulášovice-Velký Šenov-Šluknov,Rožany

409 Varnsdorf-Seifhennersdorf-Rumburk-V,Šenov/D.Poustevna

410 Vamsdorf-Rumburk-Jiříkov-Šluknov-Velký Šenov-Lobendava,Severní

L2 V úseku Staný Šachov - Benešov nad Plouěnicí

L7 V úseku Rybniště - Varnsdorf - Varnsdoď pivovar Kocour

U8 V úseku Jedlová - Rumburk

U11 V r]seku Uštět - OuOičná

(více o platnosti mimo DUK viz:https:/^ťww.zvon.de/cr'EURO-NlSA-TICKET/).

ěasové jízdenky

5,12 Óasové jízdenky jsou vydávány v papírové podobě a u vybraných dopravců i v elektronické
podobě na bazi BČK DIJK nebo na bázi BBK.

5.13 Časovájízdenka opravňuje v době své platnosti k libovolnému poňujízd v obou směrech mezi
zónami (relacemi), pro které byla zakoupena,

5,14 Óasové jízdenky vy|ma jednodenní síťové jízdenky platí do 24:00 hodin posledního dne
období, Keré je na nich vyznačeno. Platnost jízdenky nelze dodatečně měnit. JeJi zaěebk
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platnosti časové jízdenky shodný s datem nákupu jízdenky, je rozhodující pro je|í platnost čas
zakoupení.

5.15 K integrovaným a částečně integrovaným jízdenkám tňcetidenním a delším je přeprava
zavazadla, nebo kola, nebo psa zdarma v ěasové a zónové platnosti vyjmenovaných jízdenek.

5,16 Časové jízdenky se v rámci DÚK vydávají v těchto variantách:

a) integrovaná papírová jednodenní síťová iizdenka - platí na celém území DIJK (neplatí
pro nástup a výstup na území Německa), a to všemi směry. Jízdenka platí od zakoupení
do 4:00 hod následujícího dne,

b) integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka Labe-Elbe - jízdenka platí na celém
území DIJK a na území německého dopravního svazu WO, Jízdenka platí od zakoupení
do 4:00 hod následujícího dne,

c) integrovaná papírová sedmidenní jízdenka - platnost jízdenky je omezena zónovou,
relační a ěasovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,

d) částečně int€rovaná sedmidenní jízdenka na bázi BČK DIJK - platnost jízdenky je
omezena zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý
tarif, jízdenka platí pouze u vybraných dopravců,

e) (i) integrovaná papírová třicetidenní jízdenka - platnost jízdenky je omezena zónovou,
relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,

(ii) integrovaná papírová měsíčníjízdenka (pouze v Tarifu DÚK + Wo) - platnost jízdenky
je omezena zónovou, relaění a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má
klouzavý tarif, (na rozdíl od třicetidenní jízdenky platí do stejného dne následujícího
kalendářního měsíce)

f) ěástečně integrovaná tňcetidenní jízdenka na bázi BČK DIJK - platnost jízdenky je
omezena zónovou, relační a ěasovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouavý
tarif, jízdenka platí pouze u vybraných dopravcú,

g) integrovaná papírová devadesátidenní jízdenka - platnost jízdenky je omezena zónovou,
relační a ěasovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,

h) částečně integrovaná devadesátidenní jízdenka na bázi BÓK Dt]K - platnost jízdenky je
omezena zónovou, relační a časovou platností, pro Kerou byla zakoupena, a má klouzavý
tarif, jízdenka platí pouze u vybraných dopravců,

i) integrovaná papírová stoosmdesátidenní jízdenka - platnost jízdenky je omezena
zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klotzavý tarif,
jízdenka platí pouze u vybraných dopravců,

j) částečně integrovaná tňstapětašedesátidenní na bázi BČK DÚK - platnost jízdenky je
omezena zónovou, relační a časovou platností, pro l(erou byla zakoupena, a má klouzav,ý
tarif, jízdenka platí pouze u vybraných dopravců.

k) Neintegrované sedmidenní, tňcetidenní, devadesátidenní, stoosmdesátidenní a
třistapáašedesátidenní jízdenky na bázi BBK - platnost jízdenky je omezena zónovou,
relační a ěasovou platností, pro Kerou byla zakoupena, a má klouzavtý taňf, jízdenka platí
pouze u vybraných dopravc{t.

5,17 Časové jízdenky jsou vydávány pro §/to kategorie cestujících:

a) Obyčejné (mimo jízdenky dle odstavce 5.16 b)),

b) dítě 6 -'l5 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.16 b),

c) mládď 15 -18 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.16 b)),

d) žák a student 'l8 - 26 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.16 b),

e) osoba 65+ let (mimo jízdenky dle odstavce 5.16.b),
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í) ZTP (pouze jednodenní síťová jízdenka dle odstavce 5.16 bodu a)),

ď ZIPIP (pouze jédnodenní síťová jízdenka dle odstavce 5. í6 bodu a)),

h) 1+2 (1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do í 5 let), (pouze jízdenky dle odstavce
5.16 bodu a) a b)),

i) 2+4 (2 osoby bez omezení věku a max. ůyň děti do 15let dle odstavce 5.16 bodu a) a
b)),(pouze jízdenky dle odstavc,e 5.16 a) a b)),

j) Max. 5 (max. pět osob bez omezení věku), (dle odstavce 5.í6 bodu a) a b)..

5.18 DrŽitelzlevněné časové papírové jízdenky je povinen prokázat nárok na její použití dle pravidel
pro jednotlivé druhy jízdného (a bezplatných přeprav) uvedených v čl. 3.

5.19 Džitelzlevněné časové jízdenky nahrané na osobní BČK DÚK prokazuje nárok najejí použití:

a) profilem,,díĚ 6-15'na osobní BČK DUK,

b) profilem ,mládež 15-í8'na osobní BČK DiJK
c) profilem žák a student 18-26" na osobní BČK DÚK,

d) profilem -zaměstnanec dopravce'

e) profilem 
"osoba 65+ let'

f) proíily ,senior 60-65"; "odboj/PTP", ,Policie" v případě zlevněného jízdného dle odst. 3.2
Tarifu DUK platného pouze pro zónu 40'| Teplice,

g) profily 
"džitel Zlale medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského" a "člen Konfederace

politických vězňů" v pňpadě zlevněného jízdného dle odst. 3,8 Taíifu DÚK platněho pouze
pro zónu 301 Děčín.

h) profily 
"senior SD", ,senior 70+", "džitel Zlalé medaile Prof. MUDr. Jana Janského' dle

odst. 3. 14 a 3. í 5 Tarifu DÚK platného pouze pro zóny 50í Chomutov a 51 í Jirkov,

5.20 V tarifních zónách s informační kanceláří dopravce zapojeného do DÚK múže být v některých
časech omezen prodej časových jízdenek u ňdiěe.

5.2'| V zónách s MHD mohou být stanoveny i další slevy např. pro osoby pobírající starobní dúchod,
invalidní důchod, osoby starší např. 60 nebo 70 let ďp. a múže být též stanovena jiná časová
platnost (např. měsíční, roční, apod.).

5,22 Částeěně integrované jízdní doklady (SMS jízde ané prostřednictvím
aplikace SEJF) vydané DPmtJL dle Tarifu DÚK 1 Ústí nad Labem a
pouze u vybraných dopravcú (na linkách PAD tak, jak je uvedeno
v příloze č. 2 sPP DÚ$. Podmínky pro jejich Výdej a platnost jsou uvedeny v přílozé č. 4 Tariíu
DUK.

5.23 DPmUL Wdává integrované časové jízdenky nepřenosné - časové kupóny pouze pro tyto
kombinace uýchozích a cílových zón:

e 101 tJstí nad Labem - íOí Ustí nad Labem,

o 101 t]stí nad Labem - 121 Chlumec,

r 101 lJstí nad Labem - í22 Přestanov,

o 't 01 Ústí nad Labem - 17'l Dolní Zálezly

Přepravné

Spoluzavadla a psi (živá zvířata) jsou odbaveni přestupnýmijízdními doklady dle ceníku přepravného
s platností 60 min nebo s platností ode dne nákupu do 4:00 následujícího dne. V zóně 401 Teplice
lze zakoupit i90 denní jednozónovou jízdenku pro psa, tato jízdenka je nabízena pouze na bázi BČK.
Jízdní doklady pro jízdní kola jsou nepňestupné, vyjma jízdenek Labe-Elbe a EuluNisa-Ticket. Ruční
zavazadla jsou pňepravována bezplatně. Bezplatně jsou pňepravoláni též vodící, asistenční a
služební psi. V případě zakoupení 30 denního a delšího časového obdobíje přeprava kola/zavazadla
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nebo psa bezplatná v časové a zónové platnosti daného kupónu. Y zóně 101 Ustínad Labem na
linkách MHD má držitel časové jízdenky s 30 denním a delším obdobím platnosti nárok na bezplatnou
přepravu jednoho zavazadla nebo 1 psa podléhající placení přepravného. Bližší podmínky k přepravě
spoluzavázadel, ctětských koěárků, iizdnich kol, živých zvířat jsou uvedeny ve SPP DÚK

6 Průkazy na slevu

6.1 U slev z jízdného, u ktených je předepsán průkaz, se pňznává nárok na jejich použití pouze na
základě předložení stanoveného prukazu. Pokud podmínky pro použití jízdného stanoví
cestujícímu povinnost prokázat na požádání pověřené osoby věk, je povinen tak uánit
předložením (oficiálního) prukazu ověřeného razítkem vydavatele, kteď obsahuje jeho
fotografii, jméno, příjmení a datum narození, příp. občanským průkazem či cestovním pasem.
K dodatečnému prokázánl věku nebo předložení průkazu se nepňhlíží, Případy, ve kterých je
průkaz považován za neplatný, jsou uvedeny v SPP DIJK.

6.2 Přesahuje-li platnost zlevněné jízdenky platnost prúkazu, k němuž byla vydána, uzná se
platnou pouze do 24:00 hodin posledního dne platnosti prukazu,

6.3 Pokud je stranoveno, že prukaz na slevu musí být opatřen fotografií, musí být použita
nepoškozená fotografie prukazového provedení 35 x 45 mm na lesklém fotografickém papíru,
Kerá zobrazqe současnou skutečnou podobu džitele a nenl vystňžena z jiné fotograíie.

7 Zlevněné (zvláštnil jízdné

7.1 Zlevněné jízdné se vypočte z obyěejného jízdného d]e pravidel uvedených v čl. 3. Nárok na
zlevněné jízdné se pňzná pň zakoupení jízdenky ve výdejně jízdenek, ve vozidle autobusové
dopravy i ve vlaku.

7.2 Nelze sdružovat několik ruzných druhú zlevněného jízdného pro dosažení vyššího zttýhodnění
vyjma průvodce džitele prukazu ZTPIP. Bezplatná pňaprava prúvodce džitele prúkazu ZíP|P
se poskytne i tehdy, použije-li držitel prukazu jiné zvýhodněné jíÁné, na kteé má nárok.
Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako pruvodce džitele prukazu opravňujícího
k výhodám lll. Stupně (ZTPIP) nemúže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu
osoby, jejíž je prúvodcem.

7.3 Pokud cestující nemúže prokázat nárok na zlevnéné jízdné předepsaným způsobem, zaplatí
z výchozí do cílové zóny jízdné, na Keré prokáže nárok, nebo jízdné obyčejné. Cestující
zaplatí k doplatku jízdného manipulační pňnřku nebo pňrážku k jízdnému dle SPP DÚK. Na
linkách MHD DPMiJL je cestující považoyá za cestujícího bez platného jízdního dokladu a je
povinen zaplatit pňražku dle SPP DPmUL. K dodatečnému prokázání nároku na slevu nebo
ptokázánl osobních údajú se nepňhlíží.

7.4 Děti do 6 let (tj. do dne, ktený předchází dni 6. narozenin) lze přepravovat ve vozidlech
s výjimkou lodi jen s doprovodem osoby staĚí 10 let, na lodi jen s doprovodem osoby stanší
15 let. Dle podmínek Tarifu DUK je doprovod dítěte na vyzvání fidiče nebo jiné dopravcem
pověřené osoby povinen hodnověmým zpťtsobem prokázat věk dítěte. Věk dítěte do 6 let lze
prokázat předložením prukazu zdravotní pojišťovny dítěte, cestovním pasem dítěte nebo
občenským průkazem dítěte.

zlovněnó (zvláštni) iízdné pro kategoriI ,,dětl a mládež 6-íE leť a ,,žák a student í6-26 leť'
7.5 Není-li určeno jlnak, pro kategorii ,,děti amládež 6-18let" (ve věku 6 - 18 |et, tj. do dne, ktery

p edchází dni 18. narozenin) platí zlevněné jizdné,,zlevněné" uvedené v Ceníku jízdného
DUK. Pro kategorli ,,žák a student 18-26 let" (žáci a studenti ve věku 18 - 26 let, tj. do dne,
kt9rv p edchází dni 26. narozenin) platízlevněné jizdné,,zlevněné" uvedené v Ceníku jízdného
DUK.

Nárok na zlevněné jízdné pro děti a mládež se do 15. let věku neprokazule. Od 15 - 18 let se
nárok na zlevněné jízdné prokazuje viz. bod 3.1.b.

7.6
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7.7 Nárok na zlovněné jízdné pro žáky a studenty škol se prokazuje platným Žákovským prukazem
15-26 let, nebo prukazem lslc, nebo v pňpadě časových jlzdních dokladů na bázi BČK DÚK
odpovídajícím profilem na BČK D[JK. Výši jízdného stanovuje Ceník jízdného DÚK.

7,8 Žákovské prukazy vystavují a ověřují dopravci dle zásad uvedených v aktuálním Výměru MF
uvedeném v preambuli tohoto tarifu a postupují dle Metodického pokynu pro poskytování
žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veňejné vnitrostátní
pravidelné autobusové osobní dopravě stanoveným Ministerctvem dopraw. Metodický pokyn
je zveřejněn na stránkách www.dopravauk.cz

Zlevněné (arláštní) jízdné pro kategorii ,,ZíP,ZíPIP" (džiteIe prukazů ZíP,ZíPIP| a pňeprava
ieiich pruvodců

7.9 Osoby těžce postžené na zdraví, kterým býly v ČR poskytnuty výhody podle a/láštních
předpisú a jsou džiteli platných průkazu ZTP nebonPlP, mají nárok na přepravu za zlevněné
jízdnéZíP, ZTPIP podle Ceníku jízdného DtilK.

7.1O Držitel platného pŇkazu ZíP|P má kromě nároku na áevněné jízdné ještě nárok na:

a) bezplatnou přepraw svého prúvodce, pruvodcem může být ivodící nebo asistenční pes,

b) bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy,

c) bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li držitelem průkazu ZíP|P dfté.
7.'l'| Funkci průvodce džitele prukazu ZTPIP nemůže zastáVat jiný džitel pŇkazu zTPlP

a s výjimkou prúvodce nevidomého, ani díĚ mladší 10 let.

Zlevněné (aIáštní) iizdné pío rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě zdravotně
postižených děti umistěných v tlstavech na územi CR
7.12 Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen 'rodiče') pň jízdách k návštěvám dětí

tělesně, mentálně nebo smyslově postžených nebo chronicky nemocných, trvale nebo
dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných v zařízenl nebo škole v působnosti Ministoí§tva
školství, Miniďerstva zdravotnic{ví nebo Ministersfua práce a sociálních věcí (dále jen 

"ústať)maií nárok na zakoupení jednotlivé jízdenky zlewrěné podle Ceníku jízdného D[JK, které bude
využito pro přepravu z místa trvalého bydliště do místa ústavu a zpět do výchozího místa.
Zpáteční cesta musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.

7 .13 Nárok na zlevněné jlzdné se prokazuje platným prukazem vystaveným ústavem, ve kterém je
díĚ umístěno. Cestující je pwinen pň pňedloženi prukazu zároveň prokázat pověřené osobě
svou totožnost. Pokud džitel prukazu svou totožnost neprokáže, považuje se průkaz za
neplatný.

7.14 Nárok na zlevněné jízdné se uzná ze zóny nejbližší místu trvalého bydliště rodiče do zóny
nejbližšl místu tjstavu a zpá, nejkratším nebo časově nejvýhodnějším směrem. Jízdenka ze
zóny nejbližší místu ústavu do místa bydliště džitele prukazu může bý{ zakoupena s prvním
dnem platnosti nejpozději následující den po potvzení návštěvy dítěte v ústavu.

7.15 za neplatný se povďuje prúkaz, lderý obsahuje závady dle vyhlášky Minister§wa dopravy a
spojú č. 175/2000 Sb., o pňepravním řádu pro veřejnou dážnj a silniční dopravu nebo:

a) byl použit na jiné trase, než pro l(erou platí,

b) pfi jízdě zpět není ověřeno vykonání návštěvy dítěte,

c) potvrzení náGtěvy ie provedeno před jejím vykonáním.

Zlevněné (zvláštní) jízdné zaměstnanecké

7.16 Zaměstnanecké jízdné je poskytováno na bázi BČK DÚK (Papírové zaměstnanecké jízdné
DPmUL je uznáváno do 30. 6. 202( ). Na zlevněnou časovou jízdenku 365denní
zaměstnaneckou mají nárok zaměstnanci dopravcú a jejich rodinní pňslušníci, zaměstnanci
objednatele dopravy - Ústeckého kraje zařazeni do kajského r]řadu a zaměstnanci SŽDC s.o,,
oblastního ředitelství tJstí nad Labem s pracovištěm na území Ústeckého kraje, a to pouze po
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dobu trvání pracovního poměru mezi příslušným zaměstnavatelem a příslušným
zaměstnancem.

7.17 Dopravce DPmtJL poskytuje též jednozónové zaměstnanecké jízdné pro zónu ,l01 tJstí nad
Labem dúóodcúm bývalým zaměďnancúm DPmUL dle plavidel stanovených vnitŘrím
předpisem (Papírové zaměstnanecké jízdné DPmtJL je uznáváno do 30. 6. 2O2O),

7.18 Po skončení pracovního poměru zaměstnance je příslušný zaměstnanec povinen neprodleně
vrátit svou zaměstnaneckou kartu i kafi svých rodinných příslušníků, v opačném pňpadě je
zaměstnavatel povinen karty vydané zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkúm neprodleně
zneplatnit zadáním karet na blacklist.

7.19 Za nevyužité časové kupóny pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky se jízdné nevrací.
Za rodinného příslušníka zaměstnance se považují jeho manžel, manželka, registrovaný
paňner/ka, druh, družka, děti do skončení povinné školní docházky a poté do dosažení věku
26 let, jestliže se soustavně pňpravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným
výcvikem, a dále děti, které se nemohou připravovat na budoucí povolání nebo být
zaměstnány pro nemoc anebo jsou pro tělesné, smyslové nebo merrtální postižení trvale
neschopny práce.

7.2O Za rodinného příslušníka zaměstnance se povďují i tyto kategorie dětí:

a) dítě osvojené zaměstnancem,

b) dítě, Keré bylo zaměstnancem pře\zato do péče nahrazující péči rodičů,

c) dítě manžela (manželky, druha, družky) zaměstnance žijící ve společné domácnosti,

d) dítě, na něž zaměstnanec platí \^ýživné, pokud nebyl zbaven rodičovských práv.

7.2'| Za druha (družku) zaměstnance se považuje osoba, která žije se zaměstnancem spolu ve
spoleěné domácnosti, a oba mají stejné trvalé bydliště. Jako svého druha (družku) múže
zaměstnanec určit pouze 1 osobu.

8 obchodní nabídky DÚK

8.'| Obchodní nabídky a změny obchodních nabídek musí být řádně vymezeny a předem
zveřejněny na internetu, na vývěskách v železničních stanicích a ve vozidlech autobusové
dopravy, Pokud není stanoveno jinak u jednotlivých nabídek, platí pro jejich použití ustanovení
SPP DUK a Tarifu DUK.

8.2 Nárok na ýznání zlevněného jízdného mají cestující, kteří splňují podmínky příslušné
obchodní nabídky.

8,3 Pokud cestující nemúže prokázat nárok na použití zlevněného jízdného předepsaným
způsobem, zaplalí z výchozí do cílové zóny jízdné, na které prokáže nárok nebo jízdné
obyčejné; cena předložené jízdenky se odečte. Cestující zaplatí k doplatku jízdného
manipulaění pňrážku nebo pňrážku k jízdnému dle SPP DiJK. Nárok na vrácení doplatku
jízdného a dalších poplatků nebo pňrážek pň dodatečném prokázání nároku na slevu nebo
prokázán! osobních údajů se nepřizná.

9 Přirážky a poplatky

9.1 Výše manipulační přirážky, pňrážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu a za
porušení SPP nebo za dobíjení elektronické peněženlg na BČK DÚK se řídí d. 6.4., čl. 9 a ěl.
15.í7. sPP DIJK.

í0 Ustanovení společná, přechodná a závěrcčná
10.1 lJplná veze Tarřu DiJK a sPP DIJK je k nahlédnutí v sídle administrátora DÚK,

v informačních kancelářích dopravcú a na webu www.dopravauk.cz.

10,2 Váahy vznika|ící v rámci DiJK mezi dopravcem a Gestujícími, kromě váahů upravených tímto
Tarifem DÚK, upravují též SPP DÚK a vyhláška ě, 1?512OOO Sb., o přepravním řádu pro
veřejnou drážní a silniční dopravu, v platném znění.
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10.3 Tarif DÚKsrjěinností od 1.1.2}19sezrušujednemnabytí r]činnosti tohotoTarifuDÚK.

10.4 Tento Tarif DÚK nab vá tjčinnosti dnem 15. 12.2019.

Seznam p íIoh Tarifu DÚK
P íloha č. 1: Ceník jízdného DÚK

P íloha é.2: Tarifní mapa DÚK

P íloha č. 3: Matice tarifních jednic DÚK

Príloha é. 4: Podmínky pro Wdej a platnost jízdenek DPmÚL
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MoDELovÉ wúčrovÁní zn uĚsíc

Skutečně uieté km

VÝnosv z clearinqu DUK

1

2

Skutečně uieté km

3

kompenzace na 1 km

4

Nárok na kompenzaci celkem

5

Referenčnítžba na 'l km

6

Referenční tžbv celkem

7
Skutečně dosažené tžbv (v, nosv z clearinqu DUK

vstupní hodnoty

8

VYÚČTOVÁNÍ PODLE STÁVAJÍCÍ SMLOU\^Í

Rozdíl mezi referenčními a skuteěn mitžbami

9

kompenzace prokazatelné ztrátv

í0
kompenzace rozdílu mezi refereněními a skutečnl mitžbami

11

Kompenzace celkem

12

snížení o dosažené u nosv
úhrada

84 850,54 Kč
11 383,9

)

11 383,9

308 560,61 Kč
27,1o5Kě

142 981,78 Kč
12,56 Kč

84 850,54
58 í31 ,24Kč

308 560,61 Kč

.1x,2

58 131 ,24Kě

Kč

366 69,í,85 Kč

.1x.4

_84 850,54 Kč
281 841,31 Kč

.5 - r.6

1

3

2

Skutečně ujeté km

.7

3

.8+,9

kompenzace na 'l km

4

Nárok na kompenzaci celkem

.10 + .11

5

Skutečně dosažené tžby (vt nosy z clearingu DUK)

6

Tžba na ,l km dle finaněního modelu

7

Tžba celkem dle finančního modelu

8

Rozdíl mezitžbamidle fin. modelu a skuteěn mitžbarni

9

VYUCTOVAN! PODLE NOVE SMLOUVY

50 % podíl dopravce na rozdílu tžeb

10

Kompenzace prokazatelné

11

Zu. šení o 50% podíldopravce na rozdílu tžeb

* V simulaci se jedná o p íklad rozdělení vlinosů, které jsou nižší než plánované rn nosy ve finančním modelu
(En., 50 % jde k tíži objednatele, o tuto ěástku je zv ,šena požadovaná kompenzace)

Uhrada

Áráty

11 383,9

55í 436,í2 Kč
48,440 Ké

84 850,54 Kč

92 323,43 Kě

8,í 1 Kč

-7 472,89 Kč
_3 736,44 Kč

551 436,12 Kč

,1x,2

3 736,44 Kč
555 í72.56 Kč

.íx.5

.4- .6

.7 x 0,5

,3

.9 + .10



MoDELovÉ wúčrovÁní zn ruĚsic

Skutečně ujeté km

VÝnosv z clearingu DUK

1

2

Skutečně ujeté km

3

kompenzace na 1 km

4

Nárok na kompenzaci celkem

5

Referenční tžba na 1 km

6

Referenčnítžby celkem

7

Skutečně dosažené tžby (u.inosy z clearingu DUK)

Vstupní hodnoty

8

Rozdíl mezi referenčními a skutečn mitržbami

VYUCTOVAN! PODLE STAVAJIC! SMLOUVY

9

KomDenzace prokazatelné ztráty

10

kompenzace rozdílu mezi referenčními a skutečn mitžbami

11

Kompenzace celkem

12

Snížení o dosažené u nosy

Úhrada

95 048,05 Kě
10 932,6

10 932,6

296 328,12 Kč
27,1o5 Kě

137 3,13,46 Kč
12,56Kč

95 048,05 Kč
42265,41Kč

296 328,12 Ké

.1x.2

42265,41Kč
338 593,53 Kč

.1x.4

_95 048,05 Kě
243 545,48Ké

.5- .6

1

2

r.3

Skutečně uieté km

.7

3

.8+ .9

ko

4

mpenzace na 1 km

Nárok na kompenzaci celkem

.,l0 + .1,|

5

skuteěně dosažené tržbv (v, nosv z clearinqu Dúk)

6

Tžba na 1 km dle íinančního modelu

7

Tžba celkem dle finančního modelu

8

Rozdíl mezitžbamidle fin. modelu a skutečnÝmitžbami

9

VYUCTOVANI PODLE NOVE SMLOUVY

50 % podí! dopravce na rozdílu tržeb

,l0
kompenzace prokazateln é Árátv

11

Sníženío 50% podíl

* V simulaci se jedná o p íklad

(En., 50 % jde k tíži dopravce,

Uhrada
dopravce na rozdílu tžeb

rozdělení u,nosů, které jsou vyšší než plánované ulinosy ve finančním modelu

snižuje o tuto ěástku požadovanou kompenzaci)

10 932,6

529 575,í4 Kč
48,440 Kč

95 048,05 Kč

88 663,39 Kč
8,11 Kč

6 384,66 Kč

3 192,33 Kč

.1x,2

529 575,14 Kě

-3 192,33 Kč
526 382,8í Kč

r.1 x .5

.4_ .6

,7 x 0,5

r3

.9 + .,l0



NoVÝ FlNANČruí rrnoorl (ve ejná tinková dopravat pro rok 2020

Dopravce:

Objednatel:

v chozífinanční model

pohonné hmotv a

P ímtí materiál a enerRie
0pravy a držba vozidel
Odp sy
pronáiem a leasine vozidel
vlzdové nákladv

dlouhodobého maiet

oleie

jociální a zdravotní poiištění

ARR|VA C|TY s.r.o.

Město Bílina

Cestovné

Úhrada za použití infrastruktury
silničnídaň
Elektronické mr to
Pojištění zákonné, havariiní

ku

Ostatníp ímé nákladv
ostatní službv
provozní režie

Správní režie

Náklady celkem ( ádek 1 až 16)

ádek

Iržby z jízdného

Ostatnítržbv z p eoraw

vt chozí finanční model

Ostatní vrinosv

7

V nosy celkem í ádek 18-20l

2

Hodnota provozních aktiv

3

Kč/l km

istÝ p íiem

4

Kompenzace |í.17 - .21+ .23)

5

Dotace na po ízení a moder, vozidel

6

Jiná dotace

7

Linkové km

8

inflace

4,25

9

1 ,6L

10

3,50

pohonné hmoty a ole|e ádek č.1

11

5,98

2,8o%

L2

nárťrst mezd

0,00

13

22,o2

nad inflaci

0,04

t4

0,05

7,22

15

o,92

0,10

indexace
inflace

nárrjst mezd (viz ČSÚ)

nár st elekt iny

16

0.38

o,L7

4,36%

nárťlst energie

t7

0,00

0.00

bez inflace

18

o,62

0,00

19

o,2o

t,46

20

0,85

0,03

2L

0,31

0.01

L0,620/o

22

novÝ finančnímodel

1.98

0,00

23

autobus
elekt ina

nafta

0

1

0,00

95

0,38

.63

24

0

52

o,04

31

,11

25

8,],1

0,02

26

0,00

0,01

0,00

0,06

8,11

0,05

2o2o

0.00

1,38

85%

15%

4.43

rok 2018 rok 2019

31 195 Kč 33 429 Kč

94,z 704,2

4,67

48,44

1,55

0,00

3,60

0,00

6,15

7,27

0,00

23,50

138

7 74

3,61

I,37

rok 2020

2,8

tO7,L6% pro mzdy dle vzorce nóvrh smlouvy čl. lll, bod 8 (7,16-2,8=4,36%)

LIo,62%

0 ,95

0,39

0.38

0.00

0,00

t,27

1,50

o,87

o,32
2.o4

158

0,38

55,15

8,It

3.83

50 87
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Y cnozí MODEL pRovozNÍcn Rmlv (ve ejná linková doprava) pro rok 2o2o

Dopravce:

Objednatel:

Vymezení provozního
aktiva

Dopravní prost edky| ady vozidel
Autobusy

Autobusy

ostatní majetek

Procento využití
aktiva k zajištění

závazku

Pozemky

ARRlVA C|TY s.r.o.

Město Bílina

Stavby
Budovy a stavby

Zrjstatková cena k bezprost edně p edcházajícímu
četnímu období

ív tis. Kč)

t00,0o/o

Jin, dlouhodob, majetek

89,3%

odbavovací za ízení

Jiné dopravní prost edky

ostatní za ízení

Jiné dopravní prost edky

ostatníza ízení

Pruní mimo ádné sp!átky (akontace) leasingu

k31. t2.20t9

l0o,0%

Součet
Maximá!ní člsttí p íiem

too,0%

5 675

3,3o/o

342

3,3Yo

L,2%

t,2%

Podíl p ipadající na

město Bílina

756

5 675

34

L43

306

t40
28I
25

7 396

756

34
5

5

3

0

6 784

132 998,60
0,003825409

509





Smlouva o ve ejn ch službách k zajištění dopravní obslužnosti Města Bítina městskou
autobusovou dopravou

Město Bílina
se sídlem B ežanská 5014, 418 31 Bílina, IČ: 00266230,
bankovní spojení: UniCredlt Bank Czech Republic and SIovakia, ?. s., č. ú.:
zastoupené Mgr. Zuzanou Schwaz Ba tipánovou, starostkou města
(dá!e jen,,Objed natel")

ARRIVA C|TY s.r.o.
se sídlem U Stavoservisu 692l1b, 108 00 Praha 'l0, lČ: 267 30 448
bankovní spojení: Komerění banka, a. s., ě. .:
zastoupená Mgr. Petrem Čihákem, jednatelem
(dále jen ,,Dopravce")

Objednatel a Dopravce, společně (dále jen ,,Smluvní strany")

Uzavíraji podle 18 písm. c) zákona ě. 1 9412010 Sb., o verejnlich službách v p epravě cestujících a o
změnědalších zákon , (dáIe jen,,zákon ove ejn ch službách") avsouladu sčl.5 odst.4 Na ízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) ě. 137Ol2O07 ze dne 23. íjna 2007 o ve ejn ch službách
v p epravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení na ízení Rady (EHS) ě. 1191/69 a ě. 1107170
(dále jen ,,Na ízení ě. 137OI2OO7") tuto smlouvu.

člÁnex l
pŘeonnĚT A účEL sMlouvy

1. Na zákIadě této smlouvy se Dopravce zavazuje provozovat městskou autobusovou dopravu
k zajištění dopravní obslužnosti města Bílina v rozsahu stanoveném touto smlouvou a
Objednatel se zavazge uhradit Dopravci kompenzacezave ejné služby ve v ši a za podmínek
stanovenlich touto smlouvu.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu urěitou do 31 . 12.2028 (dále jen ,,Doba plnění")

čt_Ánex ll
PRovoz VEŘEJNÉ t_tttxovÉ oopnAVY

1. Dopravce je povinen zahájit provoz na linkách, resp. na každém spoji, které jsou uvedeny
v p íloze ě. 1 této smlouvy k prvnímu dni Doby p!nění.

Dopravce je povinen bezodkladně po uzav ení této smlouvy podat u p íslušného dopravního
ú adu žádost o udělení licence na linky a p edložit ke schválení jízdní ády.

V prípadě, že nebude možné zahélit na některé lince či spoji provoz k prvnímu dni Doby plnění
z dťtvodu, že den vykonatelnosti rozhodnutí o vydání licence ěi schválení jízdního ádu nastane

1.

2.

2.

3,



4

5.

6

později než k prvnímu dni Doby p!nění, pak se Dopravce zavazule zahálil na této lince či spoji
provoz k nejpozdějšímu z následujících dn :

a) ke dni zahájeni provozu uvedenému v p íslušené licenci, či

b) k termínu zaěátku platnosti schváleného jízdního ádu.

Denní rozsah provozu je dán aktuáIními a schválen mijízdními ády, které tvo í p ílohu č. 2 této
smlouvy.

Dopravce je povinen udžovat provoz na linkách v souladu s touto smlouvou, p íslušn mi
licencemi a jízdními ády, a to po celou Dobu pInění.

P edpokIádany dopravní u. kon dIe této smlouvy je 133.000 km za kaIendární rok
(,,p edpokládany dopravní rn kon"). P edpokládanyi dopravní v kon bude zajišťován 3
elektrobusy a 1 záložním dieselovyim autobusem (,,turnusová vozidla"). S ohledem na provozní
režim elektrobus a nutnost jejich dobíjení se denní v kon v pracovních dnech může změnit o
+l- 5 o/o (vtichozí denní dopravní u. kon v pracovních dnech je 437,6 km) a v nepracovních dnech
o +l- 10 o/o (v chozí denní dopravní v kon v nepracovních dnech je 201,4 km). Zména
dopravního v konu současně nesmí vést k nav šení potreby turnusov ch vozidel.

člÁruex lll
KOMPENZACE

1. Dopravce má nárok na úhradu kompenzace pouze za takov dopravní u. kon, kteryi byl
Objednatelem v souladu s touto smlouvou objednán a Dopravcem proveden na spojích
uveden ch v p íloze č. 1 této smlouvy (dá!e jen ,,Skuteěn dopravní v kon"). Za skutečn
dopravní v kon se považuje i dopravní vlikon takového spoje, kten nebyI uskuteěněn zceIa
nebo zěásti bezzavinění dopravce za podmínek ěl. lV odst.8 a 10 a ěL X. Smlouvy. Pro
vyIoučení pochybností se stanoví, že p íslušnli dopravní v kon odpovídající spoj m
neuskutečněn m bez zavinění dopravce se pro učely hrady kompenzace započte do
skuteěného dopravního v konu.

Smluvní strany se v slovně dohodly, že Cena na 1 km m že b t po ceIou dobu platnosti a
učinnosti této smlouvy navyišena pouze z dťtvodťt uveden ch v bodu ll!. 8. Smluvní strany pro
vylouěení pochybností stanoví, že Cena na 1 km se Dopravci nehradí, n bž je toIiko
v chodiskem pro u.ipočet kompenzace hrazené Dopravci dle odst. 4 tohoto ělánku níže.

Smluvní strany se dohodly na jednotkové kompenzaci ve v ši I Kč/km (dále jen
,,kompenzace") v cenové hladině roku 2019. Dopravce prohlašuje, že kompenzace jezaložena
na u. ši p edpokládan ch u.inosťt dle p iloženého v chozího finančního modeIu (P íloha č. 3a
této smlouvy) s tím, že prípadné nedosažení takou. chto v nos je pak v luěn m obchodním
rizikem dopravce ve smyslu 21 odst. 1 písm. c) zákona ě. 19412010 Sb. Součástí v nos jsou
zejména tžby z prodeje jízdného. Cena na 1 km zahrnuje veškeré náklady a ěist príjem
Dopravce a zohledňuje také vIiv vešken ch slev poskytovan ch dle V měru Ministerstva financí,
kteryim se vydává seznam zboží s regulovanlimi cenami, platného pro p íslušnli kalendá ní rok.
Dopravce je povinen doložit Objednateli soulad v še ěistého p íjmu s právními p edpisy
p edIožením v chozího modelu provozních aktiv, kten tvo í prílohu ě. 3b této smlouvy, Cena
na 1 km nesmí obsahovatžádné náklady, které budou Dopravci uhrazeny z dotací nebo jin ch
finančních prostredkťt poskytovan ch z ve ejn ch zdrojťt.

Za každi1 kalendá ní rok provozování dopravních služeb dle této smlouvy bude mít Dopravce
nárok na úhradu kompenzace vypočtené následujícím zpťtsobem:

- Wše kompenzace prokazatelné ztráty se stanoví jako souěin kompenzace na 1 km a
skuteěného dopravního v konu v daném kalendá ním roce.

V še kompenzace prokazatelné ztráty hrazené Objednatelem Dopravci, tak jak je uvedeno
v bodě 3. tohoto článku, dále nesmí v žádném p ípadě p ekroěit ěástku čistého finančního
dopadu stanovenou pod|e čl. 4 odst. 1 písm. b), ěl. 6 odst. 1 a p ílohy Na ízení č. 137012007 a
platn ch právních p edpisťt.
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Kompenzace bude Objednatelem hrazena Dopravci zálohově za p íslušn kalendá ní měsíc ve
\^ ši 1/12 kompenzace prokazatelné ztráty vypl vající z v chozího finaněního modelu pro dan
kalendá ní rok na základé faktury vystavené Dopravcem.

Dopravce je povinen do 15. 02. každého kalendá ního roku predložit Objednateli spolu
s vlikazem skuteěn ch nákIad a v nosů a vykazem provozních aktiv fakturu k vyúčtování
nároku na kompenzaci dle této smlouvy se splatností 15 dní ode dne doručení Objednateli.
V p ípadě, že Oblednatel shledá v p edložené faktu e nebo v, kazu skutečn ch nákladů a
v nosťt nedostatek, vrátí je Dopravci k p epracování - v takovém p ípadě splatnost faktury běží
znovu ode dne doručení opravené faktury.

Pro každli následující kalendá ní rok platnosti a uěinnosti této smlouvy bude kompenzace na 1

km (bod Il1.3) nav šena o ěástku odpovídající mí e inflace náklad vyjádrené p ír stkem
pruměrného ročního indexu spot ebitelsk ch cen v p edchozím kalendá ním roce dle udajťt
uve ejněn ch Česk m statistick m ú adem (v p ípadě, že míra inílace již nebude Česk m
statistlck m ú adem nadále vyhlašována, bude nahrazena harmonizovan m indexem
spotrebitelsk ch cen pro celou Evropskou unii vyhlašovan m Statistick m ú adem pro
Evropskou unii (Eurostat)), dle míry r stu cen podle lndexu cen pr myslov ch u.irobcťt podle
Klasifikace produkce (CZ-CPA 2015), oddí! D351 Elekt ina, p enos a rozvod, obchod s
elekt inou v p edchozím kalendá ním roce uve ejněné Česk m statistick m ú adem. Nová
Cena na 1 km bude vypočtena tak, že náklady dle u. chozího íinančního modelu s v jimkou
nákladů na pohonné hmoty a oleje se nav ší o odpovídající míru inflace.

Náklady na pohonné hmoty a oleje se nav ší o míru r stu roční ceny pr mysloWch v,. robcťt
podle Klasifikace produkce (CZ-CPA2015), oddíl D351 Elekt ina, p enos a rozvod, obchod s
elekt inou.

Rovněž tak m že dojít v rámci kompenzací k nav šení mzdov ch náklad , a to nadinflaěním
nav šením, za situace, že dojde k nau, šení pr měrné hrubé měsíční mzdy podle ve ejné
databáze Českého statistického rjradu (viz v še), když úprava kompenzace proběhne vždy pro
období platnosti jízdního ádu tak, že kompenzace se změní o částku, která odpovídá rozdíIu
mezi indexem průměrné hrubé měsíění mzdy a indexem pr měrné spot ebilsk ch cen
násoben mi náklady pro prísIušné období provozu ve finančním modelu v ádku č. 6 "mzdové
náklady" a číslo 7 "sociální azdravotní pojištění", a to podle následujícího vzorce:

NK=PK + M -[(p/í00)-mt

NK v še nové kompenzace v Kč pro období kalendá ního roku po provedení v počtu,

PK v še p edpokládané kompenzace v Kě podle této Smlouvy pro období kalendá ního roku
pred provedením u počtu,

M v še mzdov ch nákladů ve v chozím finančním modelu p ed provedením v,.ilpočtu, tj. součet
částek podle rádkťJ č.6 ,,mzdové nákIady" a č. 7 ,,sociální a zdravotní pojištění" pro p ísIušn
kalendární rok provozu v rámci p íslušného jízdního ádu v Kě p ed provedením vtipočtu,

p kumulovan meziroční index prťrměrné hrubé měsíční mzdy podle ve ejné databázeČeského
statistického rj adu za období t etího čtvrtletí roku 2018 do poslední zve ejněné hodnoty t etího
ětvrtletí predcházejícího roku v procentech (nebo v p ípadě, že k vyhlášení této hodnoty
nedojde, jiná obdobná sazba, odpovídající změně mezd v České republice),

m kumulovaná meziroční míra infIace bude vypoětená takto:

kumulovaná meziroční míra inflace, vyjád ená kumulovan m indexem spotrebiteIsk ch cen za
p edmětné období, p iěemž kumulovan m indexem spot ebitelsk ch cen se rozumí souěin
ročních indexťr spot ebitelsk ch cen za prosinec vyhlášen ch Cesk m statistick m u adem
v plnočíselné hodnotě (napr . 1,023 v p ípadě inflačního indexu 2,3 o/o ve vztahu k prosinci 2018).

Pokud by byl nárůst kompenzace dle v še uvedeného zp sobu dle tohoto odstavce záporn, ,

vliše kompenzace se v počtem podle tohoto písmene nezmění.

8.



9 Dopravce v souvislosti s možností upravy kompenzace podle tohoto zp sobu deklaruje, že
urěené náklady na mzdy budou skuteěně poskytnuty na uveden účel; nedoloží-li Dopravce ve
rn kazech skutečn ch náklad a v nosťt v ši mzdov ch náklad v p epočtené v ši, zavazuje se
Objednateli zaplatit smluvní pokutu tak, jak je toto ujednáno v čl. Vlll této smlouvy, jejíž v še se
rovná rozdílu mezi doloženou v ší mzdou. ch náklad a v ší mzdov ch náklad stanovenou
podle p edchozího odstavce Smlouvy.

K indexaci kompenzace na 1 km dojde vždy zpětně k 1. lednu daného kalendárního roku. Na
základě provedené indexace predloží Dopravce do 15. 02. daného roku nov Wchozí finanční
modeI pro dan kaIendá ní rok, kten se stane p ílohou této smlouvy a současně zpětně
k upravě Wše záloh podle nového finančního modelu; vznikl rozdílmezi takto vypočtenou u, ší
záloh a p vodní v ší záloh bude zohledněn ve faktu e za následující měsíc po provedené
indexaci.

Dopravce je dále oprávněn v průběhu trvání smlouvy provést v měnu baterií elektrobus , a to
pouze v p ípadě, že dojde během platnosti a účinnosti této smlouvy k poklesu takového vlikonu
pot ebného pro zajištění p edmětu plnění, k němuž se v této smlouvě dopravce zavázal, když
se však nebude jednat o u. robní vadu této baterie. O tyto vznikIé náklady je pak Dopravce
oprávněn navt šit Kompenzaci na 1 km podle následujících pravidel, a to s tjčlnností od měsíce
následujícího po za azení eIektrobusu s vyměněnou baterií zpět do provozu.

Skutečně vynaIožené náklady na nové baterie budou v nákladech Dopravce zohledněny v
položce Opravy a udžba vozidel v každém jednotIivém zb vajícím roku trvání smlouvy jejím
nav šením o částku, která odpovídá podílu skutečné po izovací ceně baterií v době její v měny
a životnosti baterie stanovené jejím v robcem takto:

Cnavoat=CaatlZlPDY

cnavbat= navt šení ceny na 1 km v položce opravy a údžba vozidel

coat= skuteěná po izovací cena baterie

z = životnost baterie stanovená v rocích jejím v robcem

pDV = P edpokládany dopravní v kon

Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že Cnaubat hepodIéhá indexaci dIe odst. 8 tohoto
ělánku.

Pro vylouěení pochybností strany sjednávají, že Dopravce je povinen doložit Objednateli
potvzení vlirobce, ze kterého vypl vá nutnost v měny baterií. Objednatel je oprávněn
nezbytnost v měny baterií nechat p ezkoumat na své náklady znalcem a Dopravce se zavazule
k tomu poskytnout veškerou pot ebnou součinnost. V p ípadě těchto rozporn ch stanovisek
bude jako rozhodující považován znaleck posudek, Pokud objednatel rozší í své požadavky
na dopravce vztahující se k v konu p edmětu plnění dle této smlouvy je pak povinen v prípadě
nutn ch investic ěi dodatečn ch nákladů Dopravce s tímto souvisejících, Objednatel tyto hradit,
a to dle skutečné prokazatelné v ši doložené znaleck m posudkem,

V p íloze č. 5 této smlouvy jsou p iloženy tarif a smluvní p epravní podmínky integrovaného
systému DÚK, jež budou uplatňovány vůči cestujícím na linkách a spojích popsan ch v p íIoze
č. 1 této smlouvy. Dopravce není oprávněn tarif měnit.

14. Zvyšení v nos p iznan ch Dopravci v rámci zučtování tžeb v systému DÚK je p íjmem
dopravce z 50 % a o tuto částku bude upravena skutečná v še kompenzace.

Snížení v nosťr p iznan ch Dopravci v rámci zúětování tžeb v systému OUX je rizikem
dopravce z 50 o/o a o tuto částku bude upravena skuteěná v še kompenzace.

15. Dojde-li k takové změně tarifu integrovaného systému DÚK formou zavedení novlich stev nebo
změny ceny jízdného, změnou zpťrsobu rozuětování tržeb v rámci DÚK, nebo změnou právních
p edpisů (zejména zv šení DPH), která bude mít podstatn v]iv na změnu v nosů p iznan ch
Dopravci v rámci zúčtování tžeb v systému DÚK, smluvní strany jsou povinny uzav ít dodatek
s nov m v chozím finančním modelem, ve kterém bude stanovena nová Wše p edpokládanyich
v nosťt dopravce po zohlednění dopadu zavedené změny.
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16. Snížení vlinosťr piznan ch Dopravci vrámci zúčtování tžeb vsystému DÚK vdťrsledku
poklesu cestujících v dopravním systému MHD Bílina je v plném rozsahu obchodním rizikem
Dopravce.

1.

2.

člÁnex v
NoRMY l /ALITY

Dopravce je povinen dodržovat stanovené normy pravidelnosti a plynuIosti jím poskytovanlich
služeb, jež vypl valí z časového a místního vymezení jednotliv ch spojťt dle p ílohy č. 1 této
smIouvy.

Objednatel není povinen hradit kompenzaci u jízd (spojů'1 zpožděn ch navyjezdu zv chozí
zastávky o více než 15 minut nebo zpoždén ch na p íjezdu do jakékoliv další zastávky spoje o
více než 20 minut, ledaže Dopravce p i měsíčním vyučtování uvede, že zpoždéní bylo
zpťtsobeno mimo ádnlimi nep edvídateln mi a nep ekonateln mi p ekážkami ve smyslu čl. X.

Objednatel není povinen hradit kompenzaci u neproveden ch spoj či částí spojťt; naopak je
oprávněn požadovat od Dopravce smluvní pokutu dle ěl. VlII této smlouvy. Objednatel není
povinen hradit kompenzaci za dopravní v kony, jež nebudou provedeny v souladu s platnou
Iicencí a schválen m jízdním ádem; za tyto p ípady se nepovažují zpoždění spoje, které
nenap!ňují hodnoty podIe p edchozího odstavce. V ostatním platí usL bodu 8, bodu 9 a bodu
10 tohoto ělánku.

Dopravce je povinen zajistit kvalitativní požadavky provozu dle príIohy č. 4. této smIouvy,

Dopravce je povinen zajlstit, aby personál pricházející do osobního styku s cestujícími byl vždy
slušně a vhodně obleěen. Dopravce je povinen zajlstit, aby tento personáI ve vztahu
k cestujícím dodžoval normy slušného chování a byl schopen poskytovat základní informace o
jízdních ádech, tarifech a p epravních podmínkách Dopravce na dané lince. Na požádání
cestujících je personál Dopravce povinen asistovat s nástupem a v stupem a pohybem osob
s omezenou schopností pohybu a orientace v dopravním prost edku.

Dopravce je povinen vykonávat na nejméně jednom spoji každé linky provozované dIe této
smlouvy nejméně jednou za ti měsíce p epravní kontrolu nad dodržováním tarifní kázné
cestujícími a porizovat z ní písemné záznamy (protokoly). O provádění kontroI a jejich
v sIedcích je Dopravce povinen vést evidenci. Na požádání je Dopravce povinen p edložit
Objednateli v jím stanoveném termínu jak tuto evidenci, tak príslušné záznamy (protokoly).

Dopravce je povinen Objednateli p edat p ehIed uskutečněn ch i neuskutečněnlich
(vynechanlich) jednotIivlich spojťt na jednotlivyich Iinkách za p íslušné kalendá ní čtvrtIetí. U
vynechanlich spojťt je dopravce povinen doložit ádné odťtvodnění. V rámci tohoto p ehIedu
p edloží Dopravce Objednateli též p ehled neuskutečněn ch spoj podle bodu 8 a 9 tohoto
ěIánku této Smlouvy.

V p ípadé, že není možné zajistit provoz na některém ze spojťt, je Dopravce povinen zajistit
nasazen í záložního vozidla :

a) ihned pokud tato situace nastane a Dopravce byl o této situaci informován nejméně 24
hodin p edtím, než skutečnost nastala, nebo

b) bez zbytečného prodlení, pokud dojde k nep edvídané mimo ádné události na dopravní
cestě.

Za neuskutečněn dopravní v kon se považuje nevypraven príslušn spoj dopravce za
situace, že nezalistil nasazení záložního vozidla ve smyslu této smlouvy.

Pro prípad, že Dopravce prokáže vyšší moc (vis maior), dIe č!. X této smlouvy, tlikající se
objektivních okolností, že nebylo možno nasadit záložní vozidlo ve smyslu bodu 8 tohoto ělánku
zajistit, bude pak považován tento nevypravenli príslušn spojjako uskuteěněn .
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člÁnex v
oruší pnÁvn A povlNNosTl DopRAvcE A oBJEDNATELE

Nejpozději do 15. unora dne poskončení kalendá ní roku, zakteryje Dopravcem nárokována
úhrada kompenzace, je Dopravce povinen p edložit Objednateli v tištěné podobě v kaz
skuteěn ch nákladů a v nos dle vzoru v p íloze č. 6a smlouvy. Tento roční vykaz musí b t
vyplněn ádně a pravdivě a podepsán osobou oprávněnou jednat zaDopravce. Dopravce je též
povinen uvést pravdivé a úplné informace o zpožděn ch ěi vynechan ch dopravních u konech
a vyčíslit nároky Objednatele na neuhrazení kompenzace.

Dopravce je povinen zajistit, že po celou dobu trvání této smlouvy bude ádně oprávněn ji dIe
p íslušn ch právních predpisů plnit, zqménaje povinen udžovat v pIatnosti své podnikatelské
oprávnění k provozování si!niění motorové dopravy osobní.

Dopravce se zavazuje vést objektivní, správné, uplné a pr kazné účetnictví v souladu
s p ísIušn mi právními p edpisy tak, aby byIa oddělena účetní evidence závazků z ve ejné
služby dle této smlouvy a činností ostatních, zejména je povinen dodžovat ustanovení odst. 5
p ílohy Na ízení é. 137012007.

Je dále povinen predložit ObjednateIi na jeho vyžádání vykaz zisku a ztrát pro st edisko Bílina
pro určené četní období.

Pokud Dopravce poruší platné p edpisy nebo pravidla stanovená touto smlouvou o použití
finančních prost edk urěen ch k úhradě kompenzace ve ve ejné linkové dopravě, je povinen
finanění prost edky, které neoprávněně použil nebo zadžel, čijejichž použití rádně neprokázal,
v pIné v ši neprodleně vrátit na úěet Objednatele.

Dopravce se zavazuje provádět i jiné činnosti v této smlouvě v slovně nezmíněné, jsou-li
nezbytné k jejímu plnění.

Dopravce se zavazuje pristupovat na prípadné doěasné změny prílohy č. 1 a 2 této smlouvy
navrhované Objednatelem (nap . prázdninov provoz, uzavírka komunikací dotčen ch stavební
činností); takové změny lze provádět i bez uzav ení dodatku k této smIouvě za predpokladu, že
nep esáhnou 5 % objemu dopravních u kon , plánovan ch pro prísIušn rok. Tyto změny
budou up esňovány v časovém p edstihu, budou s dopravcem p edem projednány a realizace
bude požadována v takovém časovém p edstihu, aby Dopravce mohl dodžet príslušná
zákonná ustanovení. Trva!é změny uveden ch linek v počtu nasazení autobusťt, jejich v konů,
časovt ch i kiIometrick ch, mohou b t provedeny pouze formou písemného dodatku k této
smlouvě p i dodžení limitťt vypl vajícichz ll. odst. 6.

V p ípadě mimo ádné situace, respektive jakékoli nehody ovlivňující provoz linek, zajistí
Dopravce na licenčně provozovanyich linkách príslušná odpovídající dopravní opat ení
v závislosti na konkrétní provoznísituaci, a tyto v kony se budou započítávat do pIněnísmIouvy.
Prokazatelné nep edvídatelné náklady a tyto vlikony provedené nad roění objem plnění budou
Dopravci uhrazeny ve v ši kompenzace za 1 km dle odst. ll1,2 a ll1.3 v p ípadě, že protokol o
vyšet ení nestanoví p íěinu havárie na straně Dopravce.

V souvislosti se zapojením městské autobusové dopravy Bílina do integrovaného systému DÚK
je Dopravce povinen:

a) Uznávat papírové jízdní doklady vydané dle Tarifu DÚK a vystavené na zabezpečeném
papí e s ochrann mi prvky definovan mi Ústeck m krajem, které opravňují cestující
kvyuživání služeb ve ejné drážni osobní dopravy a ve ejné linkové dopravy v zóně
Bílina;

b) Uznávat elektronické jízdní doklady vydané dle Tarifu DUK a utožené na bezkontaktní
čipové kartě Mifare DESFire EV 1 8kB, které opravňují cestující k využívání služeb
ve ejné drážní osobní dopravy a ve ejné linkové dopravy v zóně Bílina;

c) Akceptovat p i prodeji jízdních dokladů opravňujících cestující k využívání služeb
ve ejné drážní osobní dopravy a ve ejné linkové dopravy elektronické peníze v aplikaci
dopravní peněženka uložené Dopravcem na bezkontaktní ěipové kartě Mifare DESFire
EV 1 8kB v rámci DÚK;

d) V rámci OÚr pInohodnotně pracovat s apIikací elektronická jízdenka a eIektronická
peněženka na kartách vydan ch Dopravcem (tj. prodej elektronick ch jízdenek a jejich
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g)

h)

zápis do aplikace vydané jménem Dopravce; dobíjení elektronické peněženky vydané
Dopravcem);

e) Vydávat papírové jízdní doklady DÚK na zabezpeěeném papíru s ochrann mi prvky,
kten Ústeck kraj poskytne Dopravci;

Zajistit, aby. potisk jím vydávan ch karet DÚK, které budou platné v rámci cetého
systému DÚK, byl v souladu s grafickyim manuálem karet, p edepsan m Ústeckyim
krajem;

Zajistit, žezaméstnanci pově ení p epravníkontrolou, budou kontrolovat ijízdnídoklady
vydané dopravci DÚK opravňující cestující k využívání služeb ve ejné drážní osobní
dopravy a ve ejné Iinkové dopravy poskytovan ch dopravci DUK na linkách a spojích
Dopravce;

Dodávat do zúčtovacího centra úplné a správné údaje o tžbách Dopravce (zejména
udaje o počtu a typech jednotliv ch prodanlich jízdních dokIad a tžbách z p epravy
zavazadel) a p ípadné další daje v souladu s požadavky zuětovacího centra, a to
v pravideln ch intervalech sdělen ch zuětovacím centrem s alespoň dvouměsíčním
predstihem, p ičemž tyto interva|y nebudou kratší než 24 hodin. Pro komunikaci se
zúětovacím centrem budou p edpokládány formáty dat definované vstupní větou Cards
lnterface Čsno SW;
Poskytovat Ústeckému kraji a v kopii Objednateli informace o dopravním v konu
skutečně provedeném na Iinkách městské autobusové dopravy v Bílině v každém
kalendá ním měsíci vždy nejpozději do 10. dne bezprost edně následujícího
kalendá ního měsíce;

Na všech jím provozovan ch |inkách a spojích uznávat platné jízdní doklady DÚK
vydané dopravci DÚK, jakož i jakékoliv jiné jízdní doklady, jejichž povinné uznávání
Dopravcem na jím provozovan ch linkách a spojích objednávan ch Objednatelem
bude Ústeckyi kraj oprávněn jednostranně stanovit;

P edávat z čtovacímu centru data o bezkontaktních ěipou. ch kartách a identifikační
data o za ízenich používan ch Dopravcem v elektronickém odbavovacím systému;

Vydávat a akceptovat bezkontaktní čipové karty se strukturou odpovídající struktu e
gČX Ústeckého kraje;

P edávat zúčtovacímu centru v pravideln ch intervalech sdělen ch zúětovacím
centrem informace o bezkontaktních čipov ch kartách (nově vydané, zrušené,
blokované) a identifikační data o změnách za ízení používan ch Dopravcem
v elektronickém odbavovacím systému;

Zajistit, aby informace o transakcích elektronického odbavovacího systému byly úplné,
a zamezit ztrátám transakcí (ztrátou transakce se rozumí p erušení vzestupné ady
ěísel transakcí realizovan ch Dopravcem);

Prijímat od zúětovacího centra aktualizovan seznam zakázanych ěipov ch karet (tzv.
bIacklist) a tento nahrávat do všech za ízení elektronického odbavovacího systému tak,
aby nebylo možné použití zakázan ch čipov ch karet;

Evidovat elektronick m odbavovacím systémem všechny cestující s elektronick m
jízdním dokladem;

Dodržovat Ústeck m krajem stanovenou politiku bezpečnosti odbavovacího systému
DúK;

Zajistit pot ebnli počet SAM modul a poskytnout Ústeckému kraji veškerou jím
požadovanou součinnost pro nahrání bezpeěnostních algoritmů a klíčů systému pro
komunikaci s bezkontaktními ěipov mi kartamt;

Vydávat karty anonymní a karty osobní. Osobní karty budou vydávány konkrétnímu
džiteli. Na osobní kartě budou natištěny následující udaje: jméno, p íjmení, datum
narození, logické číslo karty ve formě čárového kódu. Kafty budou vydávány bez
evidence osobních údaj , tj. osobní údaje žadatele budou zpracovávány pouze po
nezbytně d|ouhou dobu nutnou pro v robu a krátké otestování karty.

)

k)

)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)



8.

9.

10.

11.

Dopravce prohlašuje, že má s Ústeck m krajem uzav enou smlouvu o mlčenlivosti ohledně
struktury BČK Ústeckého kraje.

Dopravce prohIašuje, že má s Ústeckyim krajem uzav enou smlouvu o utajení informací.

Dopravce prohIašuje, že má s Ústeck m krajem uzav enou smlouvu o zajištění bezpečnosti
odbavovacího systému.

Objednate! prohlašuje, že má uzav enou s Ústeck m krajem Smlouvu o spolupráci p i

zajišt'ování dopravní obslužnosti ve ejnou linkovou dopravou a ve ejnou drážní osobní
dopravou s platností do 31 ,10,2025.

člÁnex vl
BANKoVNí znRuxR

Dopravce je povinen poskytnout Objednateli p i podpisu smlouvy bankovní záruku za ádné
plnění povinností stanoven ch touto Smlouvou tak, že tato listina bude obsahovat náležitosti
uvedené pod bodem 2. a 3. tohoto článku.

Dopravce je povinen zajistit, aby bankovní záruka dle odstavce 1 byla vystavena jako
neodvolateIná a bezpodmínečná, p ičemž banka se zaváže k plněni bez námitek a na zákIadě
první vÝvy Objednatele jako oprávněného.

Bankovní záruka dle ustanovenítéto Smlouvy musí splňovat následující p edpoklady:
a) Wše zajištěné částky je ),
b) bankovní záruka musí b t platná nejméně po dobu plnění Dopravních v kon dle této

Smlouvy, pričemž ustanoveníodstavce 5 tohoto článku SmIouvy nenítímto dotčeno,
c) právo z bankovni záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v prípadech, že Dopravce neplní

p edmět plnění této Smlouvy v souladu s podmínkami uveden mi v této Smlouvě nebo v
p ípadě, kdy neuhradí Objednateli zpťtsobenou škodu či smluvní pokutu, knížje podle této
Smlouvy nebo p íslušn ch právních p edpis povinen, nebo v p ípadě, že nep edloží
Objednateli novou bankovní záruku ve smyslu ustanovení odstavce 5 tohoto článku
Smlouvy.

Objednatel je p ed uplatněním plnění z bankovní záruky povinen oznámit Dopravci v ši
požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Uplatní-li Objednatel v souIadu se
Smlouvou plnění z bankovní záruky, je Dopravce povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do t iceti (30) dn ode dne upIatnění pInění z bankovní záruky ze strany Objednatele,
doplnit bankovní záruku do plné v še a p edložit ji Objednateli.

Pokud má platnost bankovní záruky skončit pred datem ukoněení plnění Dopravních v konťl
podle této Smlouvy, je Dopravce povinen nejpozději jeden (1) měsíc p ed skončením platnosti
takové bankovní záruky predložit Objednateli novou bankovní záruku s dobou trvání alespoň
jednoho (1) roku. Jestliže bude Objednateli p edložena nová bankovní záruka dle p edchozí
věty, je Objednatel povinen vrátit Dopravci originál dokladu o původní bankovní záruce do trí
(3) měsícťt od ukončení její platnosti.

Pokud má platnost bankovní záruky skoněit p ed datem ukončení plnění Dopravních v konťt
podle této Smlouvy a nejpozději jeden (1) měsíc ped skončením platnosti takové bankovní
záruky nebude Objednateli p edložena nová bankovní záruka, je Objednatel oprávněn bez
omezujících podmínek vyčerpat celou zbyvaiící ěást bankovní záruky.

7, Objednatel je oprávněn džet na uětu uschov ěíslo učtu vedeném u
České spo itelny a.s., pro tento uéel z ízeném u bankovního ústavu v České republice ěástku
načerpanou z bankovní záruky z d vod uveden ch v odst. 3 písm. c) tohoto článku jako jistotu
a započítávat proti ní veškeré nároky Objednatele vznikající proti Dopravci. Započte-li
Objednatel v souladu se Smlouvou své nároky protijistotě dle p edchozí věty tohoto ustanovení,
je Dopravce povinen doplnit jistotu formou složení finančních prost edk na účet úschov
uveden v první větě tohoto článku, a to bezzbyteěného odkladu, nejpozději však do t iceti (30)
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1.

dnťr ode dne zapoětení nároku ze strany Objednatele. Uvedenou povlnnost se považuje za
splněnou ze strany Dopravce též v p ípadě, že Dopravce p edloží Objednateli novou bankovní
záruku. Objednatel vrátí Dopravci peněžní prost edky vyčerpané z bankovní záruky dle tohoto
odstavce Smlouvy, ponížené o veškeré nároky Objednatele, které byly započteny oproti částce
naěerpané z bankovní záruky v souladu s tímto článkem Smlouvy a nebyly doplněny ze strany
Dopravce, a to v p ípadě že dojde
a) k predložení nové bankovní záruky ze strany Dopravce, nebo
b) k ukončení platnosti a činnosti této Smlouvy.

člÁruex vll
ZMĚNY SMLOUVY

Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze po dohodě Smluvní stran formou
písemn ch, vzestupně číslovan ch dodatkťr, které se po podpisu poslední Smluvní stranou
stanou nedílnou součástí smlouvy; v jiné formě změny a doplňky této smlouvy ěinit nelze.

člÁnex vlll
SANKCE PRO PŘÍPAO NEDODRŽENÍ SMLOUVY

V zájmu zajištění plynulosti ve ejné linkové dopravy je Dopravce povinen zaplatit za každí1 1
vynechany km dopravního v konu Objednateli smluvní pokutu ve v ši 200,- Kě. Neprovede-li
Dopravce dopravní v kony, neboť mu v tom bránili mimorádné nep edvídatelné a
nep ekonatelné prekážky dle čl. X, pak se takto vynechané kilometry nezapočítávajído základu
pro v poěet smluvní pokuty.

Pro p ípad, že Dopravce vynechá v období 24 hodin více jak 10 spojťt, zavaz$e se ke smluvní
pokutě ve v ši 500,- Kě za každy nevypraven spoj na každé lince.

Poruší-li Dopravce svou povinnost uvedenou v čl. lll. bod 9, zavazule se objednateli zapIatit
smluvní pokutu, jejíž v še se rovná rozdílu mezi doloženou v ši mzdov,. ch náklad a v ši
mzdov ch náklad stanoven ch podle čl. lll. bod 9.

Poruší_li dopravce svou povinnost uvést v dokladech dle čl.V odst. 1 pravdivé a plné informace
o zpoždénlich jízdách či vynechan ch dopravních u. konech, zavazuje se zaplatit smluvní
pokutu ve u ši 1.000,- Kčzakaždy jednotliv p ípad.

Za porušení sv ch povinností dle čl. lV odst. 4, 5 a 6 zap|atí Dopravce Objednateli smluvní
pokutu ve v ši 500,- Kčzakaždy jednotliu. p ípad porušení.

Není-li stanoveno jinak, je Dopravce povinen uhradit smluvní pokuty dle této smlouvy do 15
kaIendárních dnťr po obdžení vyzvy, kterou Dopravci na základě zjištěného porušení
p ísIušného ustanovení smlouvy zašle Objednatel. V této v zvě budou uvedena konkrétní
ustanovení smlouvy, která byla Dopravcem porušena, popis konkrétního jednání, jímž
k porušení doš!o, věetně ěasového určení, jednotlivé položky smluvních pokut a jejich celková
v še a bankovní účet, na kten Dopravce smluvní pokutu uhradí.

Je_li Objednatel v prodlení s uhradou kompenzace, má Dopravce právo na smIuvní pokutu ve
\^.íši 0,1 o/o z neuhrazené ěástky zakaždy den prodlení.

Dopravce se zavazuje ke smluvní pokutě ve v ši 30.000,-Ké za každl jednotliv prípad , když
nezajistí náhradní dopravu, tak jak je ujednáno v čl. !V. bod 8. této smlouvy.

Uplatněním smluvních pokut v še uvedenlich není dotěeno právo na náhradu škody.
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člÁnex x
zÁttlx sMLoUvy

Tato smlouva zaniká uplynutím doby, na niž byla sjednána (viz čl. lodst. 2této smlouvy).

Tato smlouva zaniká dále písemnou dohodou úěastníkťt.

Dopravce má právo odstoupit od smlouvy, (a) pokud se Objednate!ocitne v prodlení s placením
kompenzace p esahujícím 45 kalendá ní dn , nebo (b) trvají-li na straně Objednatele
nep etžitě mimo ádné nep edvídatelné a nep ekonatelné p ekážky specifikované v článku X.
bod 1. déle než 90 kalendá ních dní. Pro vyloučení jak chkoliv pochybností Smluvní strany
sjednávají, že Dopravce není oprávněn od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji ani jln m
zpťrsobem ukončit její platnost jinak, než někter m ze zpťtsob stanoven ch touto smlouvou (s
rn jimkou p ípadťr, kdy to umožňují kogentní ustanovení pIatn ch právních predpisťt).

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud se Dopravce dopustí podstatného
porušení sqich povinností. Za podstatné porušení povinností Dopravce se zejména považuje,
pokud Dopravce:

a) Z jakéhokoIiv d vodu pozbyl podnikatelské oprávnění popsané v čl, V odst. 2 této
smlouvy;

b) Byl postižen odnětím licence zdťtvod dle 15 odst. 1 písm. a) zákona o silniční
dopravě;

c) P erušil zajišťování dopravní obslužnosti dIe této smIouvy z vlastního zavinění na
nep etžitou dobu delší než sedm po sobě jdoucích dní, a to nejméně dvakrát v pr běhu
ka|endárního roku;

d) Nebude po nep etžitou dobu delší než 30 dn plnit povinnosti dle p íIohy č. 4
Kvalitativn í požadavky;

e) Objednateli oznámí, že nedodží některou ze snich povinností opravňujících
ObjednateIe k odstoupení od smlouvy dle predchozích ustanovení tohoto odstavce,
nebo jedná takov m zpťtsobem, ze kterého nepochybně vypllivá, že se dopustí
kteréhokoliv z porušení dle p edchozích ustanovení tohoto odstavce a na v zvu
ObjednateIe nedá prlměrenou jistotu, že p íslušnou povinnost dle této smlouvy splní.

Objednatelje dáIe oprávněn od této smIouvy odstoupit, pokud:

a) Na straně Dopravce nepretžitě trvají mimo ádné nepredvídatelné a nep ekonatelné
p ekážky déIe než 90 dní;

b) V jin ch p ípadech stanoven ch platnlimi právními p edpisy.

Není-li dále stanoveno jinak, nab vá odstoupení od smIouvy tjčinnosti posledním dnem t etího
kalendá ního měsíce následujícího po dni doručení odstoupení druhé Smluvní straně.

4.

5

6.

člÁnex x
MlMoŘÁDNÉ pŘexÁžxv

1. Za porušení této smlouvy se nepovažuje, pokud kterákoliv Smluvní strana svou povinnost dle
této smlouvy nesplní z toho důvodu, že jí v tom dočasně nebo trvaIe zabránila mimorádná
nep edvídatelná a nep ekonatelná p ekážka vznikIá nezávisle na její vťtli (dle 2913
občanského zákoníku). Takovlimi p ekážkami mohou b t v závislosti na jejich povaze a
naplnění p íslušn ch podmínek nap . p írodní katastrofy, havárie včetně dopravních nehod
nezp sobenlich personáIem Dopravce, mimo ádné klimatické podmínky, občanské nepokoje,
vojenské, celní nebo policejní operace (s v jimkou kontroI plnění povinností Dopravce nebo
jeho personálu podle obecně závaznych právních p edpisťt), mimo ádné zv šení hustoty
provozu na pozemních komunikacích nezp sobené Dopravcem či jeho personálem a stávky
personálu Dopravce jak v rámci kolektivního vyjednávání, tak vyvo|ané otázkami obecného
(ve ejného) zájmu (napr. centrálně vyh!ášené generálnístávky).
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Mimo ádn ch nep edvídateln ch a nep ekonateln ch p ekážek ve shora uvedeném smysIu, a
to zejména, nikoliv však u. luěně, okolností spoěívajících v neprťrjezdnosti ěi ztížené
pr jezdnosti pozemních komunikací, je povinná SmIuvní strana oprávněna se dovolat pouze
tehdy, jestliže vynaložila veškeré úsilí, které po ní lze spravedlivě požadovat, aby svou
povinnost splnila ěi následky jejího nesplnění v maximálním možném rozsahu zmírnila, tak jak
je uvedeno v čI. IV, bod 8. písm. b) a bod 10.

Úeinry mimorádn ch nepredvídatelnlich a nep ekonateln ch prekážek dle tohoto ěl. X smtouvy
jsou omezeny pouze na dobu, po kterou mimorádná nepredvídatelná a nep ekonatelná
prekážka, s níž jsou spojeny p íslušné povinnosti, trvá. Lh ta ke splnění p ísIušn ch povinností
se prodlužuje pouze o dobu, po kterou danou smluvní povinnost nebyIo v d sledku nastallich
mimo ádnlich nepredvídateln ch a nep ekonateln ch p ekážek objektivně možné splnit,

člÁnex xl
zÁvĚnečnÁ usTANovENí

Sm|ouva nab; vá platnosti podpisem obou SmIuvních stran.

Vzhledem k tomu, že dnem 31.10.2025 uplyne doba platnosti Smlouvy o spolupráci p i

zajišťování dopravní obslužnosti ve ejnou linkovou dopravou a ve ejnou drážni osobní
dopravou ve znění Dodatku ě. 1 a Dodatku é.2, pak k tomuto dni pozb vá platnosti ustanovení
d. lll. bod 13 až 16 a ěI. V. bod 7 až 11 této smlouvy. Smluvní strany se zavazují p istoupit
k uzav ení dodatku k této smlouvě, na základě, kterého se nově upraví způsob odbavování
cestujících a tarifu.

Objednatel se však zavazuje pro p ípad, že uzav e novou smlouvu (event. dodatek ke stávající
smlouvě) s Ústeck m krajem, jejímž obsahem budou i principy vyrovnávání tržeb mezi ním a
Objednatelem, uzav ít s Dopravcem dodatek k této smIouvě, jímž budou aktualizovány
ustanovení uvedená v bodě 2. tohoto článku, a upravena otázka úhrady vznikl ch
prokazatelnlich vícenáklad .

Smlouva nab vá účinnosti dnem jejího zve ejnění v registru smluv podle zákona é. 34Ol2O15
Sb. Povinnost zajistit zve ejnění smlouvy má Objednatel.

S údaji, které Objednatel obdrží od Dopravce v souvislosti s p edmětem této smlouvy, není
Objednatel povinen nakIádat jako s informacemi d věrnyimi a zejména za uěelem zajištění
transparentnosti vynakládání verejn ch prost edk je oprávněn je i bez souhlasu Dopravce
zve ejnit na sv ch internetov ch stránkách čijinyim vhodn m zpťtsobem.

Dopravce je seznámen se skutečností, že město Bílina, jako územní samosprávn celek, je
povinen poskytovat informace, vztahující se k jeho pťtsobnosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dopravce bere na vědomí, že poskytování peněžních prost edkťt Dopravci na základě této
smIouvy pod!éhá finanční kontrole dle zákona č. 32Ol2O01 Sb., a že na neoprávněné použití
nebo zadžení peněžních prost edků Objednatele poskytnub. ch dopravci na základě této
smlouvy se vztahuje ustanovení 22zákona ě.25012000 Sb.

Dopravce není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části t etí osobě
bez p edchozího písemného souhIasu Objednatele, nejedná-li se o společnosti, která tvorí
s Dopravcem koncern.

Veškeré změny této smlouvy Ize činit pouze písemně na základě dodatků, vyjma prípadů
uveden ch v čL V. odst, 5 první věta textu této smlouvy.

V prípadě, že kterékoIiv ustanovení této smIouvy je nebo se stane nebo bude shIedáno
neplatn m, neúěinn m či nevymahateln m, nebude to mít vliv na platnost, uěinnosti či
vymahateInost ostatních ustanovení této smIouvy. Smluvní strany se zavazuji nahradit
neplatné, neučinné nebo nevymahatelné ustanovení pIatn m, uěinn m a vymahateln m
ustanovením, které bude mít do nejvyšší možné míry stejny a právními p edpisy p ípustn
v,znam a úěinek, jako byI zámér ustanovení, jež má blit nahrazeno.

3.

4.

7.

8.

9

10. Všechna práva a povinnosti Smluvních stran dle této smtouvy se ídí právním ádem České
republiky.
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1'1, Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodarí
odstranit smírně na základě jednání Smluvních stran, budou s koneěnou platností vyrešeny
p ed obecn mi soudy České republiky,

12. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Města Bílina dne 26.02,2020 usnesením
ó.7,

,13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírqí podIe své svobodné, vážné a určité v le a
v absenci hrozby ěi lsti vyvolané druhou Smluvní stranou, na důkaz čehož níže pripojují své
podpisy.

14. Smluvnístrany se tímto dohodly na ukončení Smlouvy o ve ejn ch službách k zajištění dopravní
obsIužnosti města Bílina městskou autobusovou dopravou ze dne 12-10.2015, a to ke dni nabytí
uěinnosti této SmIouvy. Smluvní strany si sjednávají, že tato smlouva v plném rozsahu
nahrazuje Smlouvu o verejnyich službách k zajištění dopravní obslužnosti města Bílina
městskou autobusovou dopravou uzav enou mezi smluvními stranami dne 12.10.2015,

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

,t6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto prílohy:

P íloha č. 1 - vymezení linek a spojťl

P íloha č. 2 - jízdní rády

Príloha ě. 3a -v,chozí finanční model

P íloha ě, 3b -vychozí modeI provozních aktlv

Príloha č. 4 - kvalitativní požadavky

Príloha č. 5 - tarif DÚK

Príloha č. 6a - vzor vykazu skuteěnyich nákladů a vyinosťl

Príloha č. 6b - vzor v, kazu provozních aktiv

Město Bílina ARR|VA CITY s,r.o.

V Bílině dne V Bílině dne

12
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SMLoUVA o DoDÁVcE VoDY A oDVÁDĚNloDPADNicH VoD č. 69132995/í
uzav ená v ouladu 8 p íslušn miuslanovenlmlá*ona či:li: 

x1"",h.".ffli"Yi:"Y,i",#l. "J:lňiJi],iTífiiot 
ebnu, (dále jen.ákon o vodovod ch a kanallzacích'

severočeská vodá.snská poleó'oo6l a, 9., P llkovgká 1089/í4. Tínovany,415 50 T.pllcé, lÓi 49099488, vlaslník vodovodu
sevročeskávodárenskáspoločnosta,.,Pílkovká'689fi4,Ťnovany,41550Tepllco,lČi49099469,vlalnlkkanallzace
dále sPol.Čně jgn vlaBtník, za něhož iedná PR(ryozoVATEL oprávněn na základě 6mlouvy uzav ené s vlastníkem v 6ouladu 3 ugl. 6, odBl. 2 zákone o vodovodech a
k nellzdcích, k Uzav 6nl lélo smlouvy dla 8, od 1, 8 téhož zákona a k qikonu všech práv e povinnorlí vlaslnlka ve vztahu k odbéíatell:

lč:

PROVOZOVATEL:

everočesk6 vodovody a kanalizace, a. s,

se sídlem: P ítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 Teplice

4909945í Plátce DPH - DlČ: CZ4909945í
zapsanli v obchodním rejst íku vedeném:
KraJsk soud v Ústí nad Labem oddít B, vtožka 465

zastoupen (iméno): MartlnaKunclová
íunkce: referentzákaznlckého centra

(dále jen .Provozovatel')

Kontaktní daje platné ke dni podpisu smlouvy:
Tel.: 8401í1 111 Mobll: 601267 267
E-mail: lnío@scvk.cz Web: www.scvk.cz
Čístoričtu Provozovatele: 35O75O1/O10O

lD datové schránky: fl/r ns
Adresa pro doručování: P ítkovská 1689114, Trnovany, 41S 50 Tepllce í (dále jen 

"Odběrate!")

Kontaktní daje a adresa Odběralele pro doručování:
Město Bílina
Ulice: B ežánská
Část obce: Bltlna
Dodací pošta; 4í8 0í Billna l
Tel.: 417 810 811

E-mail: charvatova@bllina.cz

TEL:

Město Bíllna

Adresa: Ulice: B ežánská
část obce: Btlina
Obec: Blllna
Stát: Česká republlka
lČ: 00266230
zapsanlí v obchodnlm rejst íku vedeném:

V pis z registru ekonomlck ch subjekt

zas{oupen (méno): Mgr. Schwarz BaŘlpánová Zuzana
(íunkce): zástupce odběratele

Č. p.: 50
č. o.: 4

PSČ: 4ís 0í

Plálce DPH - DlČ: CZ00266230

Č.p., 50

Obec: Bíllna

Mobil:

lD datové schránky: qdtb7vx

č. o.: 4

Stát: Česká repubtika

Paotózovábl a odběrábl budou dále spol čně označovánl Jako.smluvní glranr, samoalalně pek každ jen jako.smluvní strána'. P.o č6ly íaktlllece vodného e sbčnáho
za dodávku vody a/nabo odvádění odpadnlch vod poskylnut ch odběíateli ď d. díeín člnnosll t6to smlouyy í6 nlžo uv d6nám odběrném mbtě paohlašul6 Crdběíabl, 

'epledmět lóto smlouvy byl plnán již p d9 dnem účlnno.li téb smlouvy, a b ode dnej 2,7.20í9. smluvní slrany dále prohlašurl že loto plnění nobylo Ý lozporu . oprávněn mi
áJl ry ádnó z smluvních slíán e pot/ažUjí je za plnění podle této smlouvy.

loíoímac. o tďn, Jak Píovozovalel zpÉcovává osobní daie írzick ch oiob podíejících s6 na plněnl smlouvy (tj. odběrable, zástupclt odběratolo 9J.) 9B nachází
v dokum9nlu láEady zpracováni osobnich daj ékázn'k ', kl.r ]e uml lěn na,49bov h 3ténkách Provozovatel íWww.scvk.cy'o_6pol6c.o6lil a zák9znlckém conlru
Provozot/atol. (dál. J.n .zá.ady zprscování Gobních daj ).

odběí.lel se z vszuro lnibmoval všschny své zá5tuPco a jiné lyžické osoby (dálglen ,sub|okty d.r '), jailchž o obní dajs P edává Provozo/al ll, o zpEcovávánt Jejlch
ogobnlch dajÚ Píotózovalol.m, a to v íozsahu vyradovaném ěl. 13 (p lp. čl. 14) obocného nalíz ní o ochíaně olobních dáj (EU.| č. 2018/67 . odběrei6l s. zavszujo
sublekty dai iníormovat zojména o tom, žo jejlcrl osobnl dáj pl dáVá Píovozováiell s séaámit j so.záaadaml zpíacování osobních dail: záxaznfť, t/čelíé čslu
pbdánl a ózsahu pbdáván ch osobních dajri.

osobnl dria odběr.t6lo . laho koítaktních o6ob mdÉo Pbvozovat.l rovnóž vyurív.l pío zalllánl novlnak i miakgtlngov ch 8da|a.lí (dále l.n ,,zPráv"),lak lopoptáno v ,,zá!rdóch zpracovátlí olobníGh dsJ zákaznlk ', odbarat l aa m žo ze za.ílánl těchto ,píáv kdykollv odhlá.lt proll adnlcMm rúUw.acvk.crro-
tpol.cnoalu nobo pomoal odkrau umíatáném v k ždó trkovó zp]áva.

odbě.alele k ákazoickómu ličtu plovozovanámu na wabowrň slénkách Píovozovalele a zPlístupnéní dalóích osobních dsj odběrable ouvi!6ilcích sé spíávóu jsho
ákáznického člu. Pokud odběrálel zp íslupní gé p ígtupovó daj. l lI osobě, činí lak na vlasiní odpovédnort, včélně plípadn ch dopadil na ochíanu sv ch osobních
daj .

|, P edmět 3mlouvy, Dodávka vody a odvádění odpadních vod, odběíné místo evidonční čl3lo: 609003í60

(1) Pledmělom Élo smlouvyle píava vztah , práv a povinnoslí smluvních stan pň:

dodáyce vody z vodovodu odvádění odpadních vod kanalizací

Úeel dodávry vody a odvádění odpadních vod: Štotswt - Mate ská škota - neznámo

Vlaslník pňpojené stavby/pozemku:
Odb6ratel

Vlastník p ípojky: Není-li uvedeno jinak, má se za to, že vlastníkem p ípojky je vlaslnik pozemku nebo slavby p ipojené na vodovod nebo kanalizaci.
Odběratel (vodovodní p ípojka)
Odběratel (kanallzační prtpoJka)

71574607
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(2) Smluvní slrany se dohodly, že místem stavby nebo pozemku p ipojen m p ípojkou na vodovod a kanalizaci (dále jen 
"Odběrné místo") je:

Adresa Odběrného mísla:

M. Švablnského 664, Tepllcké P edměstí, Bílina, k. ri. Bllina, č. parc. í683/í06

(3) Smluvní strany se dohodly, že množství dodané vody bude zjišt'ováno:

vodoměrem

Evidenčnlčlslo OM:

Umístění vodoměru: sklep

609003 í 60

(4) Smluvní slrany se dohodly, že množství odváděn ch odpadních vod, p íp. i odváděn ch srážkov ch vod, bude stanoveno takto:

a) množství odváděn ch odpadních vod bude slanoveno:

ve v šl dodané vody
b) množství srážkou ch vod bude stanoveno:

v počtem

Dlouhodob srážkov normál: 512,2 mmlrok,li.0,5122 m/rok. Oblast: Tepllce - 236 m n.m,

Klasifikace ploch podle 20 odsl. 6 zákona Zpoplatnéné Osvobozené od platby za srážkové vody

Druh plochy: odtokov součinitel Plocha (m') Redukovaná plocha (m') Plocha (m') Redukovaná plocha (m')

A
zaslavěné plochy 0,90 421 379 0 0

téžce propustné
zpevněné plochy 0,90 0 0 0 0

B
propustné

zpevněné plochy 0,40 0 0 0 0

c plochy kryté vegetací
zalravněné plochy 0,05 0 0 0 0

Součet ploch

Roční množství odváděn ch srážkouich vod Q v m'

42,| 379 0 0

194 0

= ouóel Redukovan}rch ploch (= Plocha králodlokov oučinitel) v m"klát Dlouhodob srážkov normálv m/íok,
V plípadě, že dojdé ké zmĚně podmínek slanoven ch zákonem Píoo vobozénl ploch od plalby za síážkovó vody, Ja odběíatel povinon do í5 dn p edgt Plovozovaleli
podklady pro p lslt šnou žměnu smlouvy.

smluvní slrany e dohodly. že Provozovetel je oprávněn daj o hodnot dlouhodobého srážkového noímálu, použit pío v poč l mnorrtvl íážkov ch vod odváděn ch

daje obsažené v tóto labulce byly v souladu s platn ml právními p dpisy, změna dale o hodnotě dlouhodobého síážkového normálu uvéd náho v čI. l, odsl. 4 písm. b)
|éto smlouvy není považována za žměnu télo smlouvy. Platné hodnoty dlouhodob ch slárkov ch normál jsou UVe éjňény proslfudnicfuím vlastních Webov ci 6ránék
Provozovalele, nebo jln m v mí 16 obvykl m zp sobem, á jsou k dlspozlcl ná pracovišlích Plovozovál le (žákaznická cénlrá),

(5) smluvní slíany se dohodly. že limil množstvl dodávané vody a llmlt množ tví a pípushé limity ukazatel znečištění odváděn ch odpednlch vod budou:

Limil množslví dodáváné vody: 2 m' zd den.

lvlnožstvl uéujícl kapacitu vodomáru| 0,20 m' za hodinu.

Llmlt množstvl Wpouštěné odpadnívody: 3 m'za den.

uve ejněn ne !v bov ch rllánkách Provozovátéle nebo]ln m v místě obvykl m zp|)sobem á Je k dispozici na placovlštích Provozovalol6 (zákaznická cenía).

(6) Poč t tívalé pňpoi.n ch osob pro dodávku pllné vody činí 0 oB. e poč6t líval6 pílpoien ch osob pro odváděnl odpádních vod čihí o os, (db uyJádlenl odbaablQ .

f/) Tlaková poměry v míslě napoJení Vodovodní plípoJky| l lnimá|ní llaki 0, 1 5 irPa, Máxlmální llak: 0,s0 MPa,

(8) t kázatele jako6ll dodávané pllné Vody j oUI Mlnimální hodnola vápníku: 3 mg/l. Maximální hodnol, vápnlkul í95 m9/, Minimálnl hodnola holěíkuj 0,30 mg/l, Maximální
hodnola ho číku: 85 íng/l. Máximální hodnota du lčnan0: 50 mg/l, Akluální hodnoly uk6zalell] jakosildodávané pilná vody jsou k dlspoziclna webov ch stránkách
píovožovatéle.

ll. Platební podmínky
smluvnl skany g dohodly, ls vodné a stočné hladí odběígtel Píovozovál9li íoranou píávideln ch álohov c.h plal b db rozplsu žáloh á na základě konéčnóho vFičlování
vodného a 8ločného ďnebo íoímou plavldeln ch Plaleb dle skutečnó spot by ne základé vy3láv né íaklury n&ledovně:

sjednaná v šé zálohov ch plal b do pívnlho vy člování: 3 500 Kč celno t záloh: mě íčně

splátno6t zálohov ch plateb je sldnov na v rczplru záloh.

zp sob plalbv zálohov ch plaleb vodného á stočného: Bezhotovoatně

Čeho9todéčl a konečného vytičtovánli lok

splálno t íáktury vodného e stďného je 17 dnl od dala vyalaven í íaktury,
Píovozovatel odešIe íáklulu odbělat9ll nepíodléně, nejpolději však do l i pracovních dn od vystavenl.

Způsob platby taktur vodného a stočného: Bezholovostně

smluvní lrany 6jednáva]l vy tavován' a doručování daňov ch doklado (íaktur) v el. podobě na adre U| qdtb7vx

P eplatek konečného vy človánl vodného a gtoéného bude víácen na č.t odběrato|e č. 27-í060440379/0800,

P épláték konečnóho vylčtování vodného a stoéného za p edcháze]lcí zúétovgcí období budé pro plal bní styk pies slPo v max. v ši í, zálohové plalby použit na hladu
záloh vodného á sločnáho v dalším z čtovácím období,

71574607



lll. Podmínky dodávky vody z vodovodu a odvádění odpadních vod
kanallzací

(1) Provozovatel se zavazuje za podmínek slanoven ch obecně závazn, mi
právnimi p edpisy a touto Smlouvou dodávat Odběrateli ve sjednaném
Odběrném místě z vodovodu pitnou vodu v jakosli predepsané platn mi
právními p edpisy a odvádět kanalizací odpadní vody vzniklé nakládánim
s takto dodanou vodou, srážkové vody a odpadní vody získané z jinlich
zdroj .

(2) Odběratel se zavazuje platit Provozovateli vodné a točné v souladu
a za podmínek slanoven ch toulo Smlouvou. K vodnému a stočnému Je
Provozovatel oprávněn p ipočítat DPH v souladu s plaln mi právnimi
predpisy.
(3) Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, jsou povinny si poskytovat
vzájemná plnění za podmínelt stanoven ch touto Smlouvou ode dne její
činnosli.

lv. prohlášení smluvních stran

(1) Provozovatel prohlašuje, že je provozovatelem vodovod a kanalizací
pro verejnou pot ebu a osobou oprávněnou k provozovánl vodovodrj
a kanalizací ve smyslu p íslušn ch ustanovenl platn ch právnlch p edpisů.
Provozovatel dále prohlašuje, že je oprávněn uzav ít tuto Smlouvu
na základě smlouvy o provozování uzav ené s vlasínikem vodovodr]
a kanalizací pro ve ejnou pot ebu dle 8 odst. 2 zákona o vodovodech
a kanalizacích a že je ve vztahu k Otlběrateli osobou odpovědnou
za dodávky vody z vodovodu a odváděni odpadnlch vod kanalízací. Další
informace o vlastníkovi vodovodťt a kanalizacl pro ve ejnou pot ebu,
iermínech pravídeln ch odečt vodoměr a jakosti pitné vody jsou uvedeny
na webov, ch slránkách provozovatele a v záRaznick ch centrech
provozovatele.
(2) Smluvní stíany prohlašují, že veškeré ridaje uvedené v této Smlouvě jsou
pravdivé a správné. Odběratel dále prohlašuje, že splňuje všechny podmínky
stanovené zákonem o vodovodech a kanalízacích pro pripojení na vodovod
akana]izaci.

V. Zptisob zjišťovánl množství dodané vody a odváděn ch odpadních
vod

(1) Smluvní strany se dohodly, že množství dodané vody, množství
vypouštén ch odpadních vod a odváděn ch srážkorn ch vod bude zjišťováno
Provozovatelem zpťtsobem stanoven m v článku l. této Smlouvy. Množství
dodané vody, vypouštěn ch odpadních vod a odváděn ch srážkorn ch vod
zjištěné zprisobem slanoven m v článku l. této Smlouvy je podkladem
pro vytíčtování dodávky vody a vy čtování odvádénl odpadních vod
(fakturaci vodného a stočného),
(2) Není-li množsfuí vypouštěn ch odpadnich vod mě eno, p edpokládá se,
že Odběratel. kteď odebírá vodu z vodovodu, vypouštl do kanalizace takové
množství vody, které podle odečtu na vodoměru nebo podle v počtu
v souladu s plaln mi právními p edpisy z vodovodu odebral, s p ipočtením
odvedenlich srážkorlch vod a množství odvedené vody získané z jin ch
zdrojti. Z ploch osvobozen ch ze zákona od povinnosli platit za odvádění
srážkou. ch vod Odběratel hradí pouze množství odváděn ch odpadních vod
zjištěné dle věty první bez srážkorl ch vod. Takto zjištěné množství
vypouštěn ch odpadních vod je podkladem pro vytičtování stočného
(íakturaci stočného).
(3) Jestliže Odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spot ebuje bez
vypuštěnl do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m"
za rok, zjistí se množství odpadnlch a srážkou/ch vod odváděn ch
do kanalizace buď mě ením, nebo odborn m tn počtem podle technick ch
dajť, p edložen ch Odběratelem a ově en ch Provozovalelem, pokud

se p edem Provozovatel s Odbératelem nedohodli jinak. Nebude-ll množství
spot ebované dodané vody nevypouštěné do kanalizace mé eno vodoměrem
Odběratele umístěn m na samostatné odbočce, je Odběrate| povinen
prokázat Provozovateli množství spot ebované dodané vody nevypouštěné
do kanalizace jin m vhodn m zp sobem tak, aby bylo možné provést
odborn qipočet.
(4) Odbératelje povinen umožnit Provozovateli pilstup k vodoměru, zejména
za čelem provedenl odečtu z vodoměru a konlroly, tidžby nebo u měny
vodoměru, chránit vodoměr p ed poškozením, ztrátou nebo odcizením,
včetně za lzenl pro dálkovt odečet a dalšího p íslušenství vodoměru,
montážní plomby a plomby prokazující ú ednl ově ení vodoměru podle
obecně závazn ch právních p edpisů (zejm. p ed zásahem jiné osoby,
prisobením mechanické síly, ohněm, mrazem apod.), a bez zbfleěného
odkíadu prokazatelně oznámit Provozovateli jeiich poškození či závady
v mě eni. Byla-li neíunkčnost vodoměru nebo poškození vodoměru,
poškození či ztrála za lzenl pro dálkov odečel či dalšího p íslušenství
vodoměru nebo montážní plomby a plomby prokazujíci ú ední ově ení
vodoměru podle obecně závaznych právn'ch p edpisti zp sobena
nedoslatečnou ochranou Odběralelem nebo p im m zásahem Odběratele,
hradí jmu a náklady s tímto spojené Odběratel. Jak koliv zásah
do vodoměru, za lzen! pro dálkov odečet či dalšího p íslušenstvl vodoměru
nebo montážní plomby a plomby prokazující ú ední ově ení vodoměru bez
souhlasu Provozovalele je nep ípustn . Provozovatel má právo zajistít
jednotlivé části vodoměru nebo jeho p íslušenslví proti neoprávněné
manipulaci. Odběralel je povinen dodržet podmínky umístěni vodoměru
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slanovené Provozovalelem. Pokud je vodoměr umistěn v šachtě, je
Odběratel povinen zajislit, aby tato šachta byla Provozovateli p istupná
a odvodněná. Je-li šachla umístěna na místě ve ejnosti p ístupném, má
Odběratel právo po dohodě s Provozovatelem šachtu zajistit proti
neoprávněnému vniknutí; tím není dotčena povinnost jejího zp ístupňování
Provozovateli. Pokud p ípojka nebo vnit ní vodovod nevyhovuje požadavk m
pro montáž vodoměru, je Odběratel povinen na vyzvání Provozovatele
provést v p imě ené lhritě pot ebné pravy. Je-li množstvi vypoušlěn ch
odpadnlch a odváděn ch srážkovr ch vod mě eno mě icím za ízením
Odběralele, je Provozovatel oprávněn prťlběžně kontrolovat íunkčnost
a správnosl mě icího zaťlzenl a Odběratet je povinen umožnit Provozovateli
p lstup k tomuto mě icímu za lzenl P ístup k vodoměru nebo mě icímu
zailzenl Odběratele |e Odběratel povinen umožnit Provozovateli
v nezbytném rozsahu a tak, aby byly dodrženy požaďavky bezpečnosti
a ochrany zdravl p i práci stanovené obecně záuazn mi právnimi p edpisy.
(5) Smluvní strany se dohodly, že v <ltivodn ch p ipadech je Odběratel
povinen umožnit Provozovateli na základě jeho v zw v nezbytném rozsahu
p ístup k vodovodni a kana]izační p ípojce nebo k vnitrnlmu vodovodu
a vnit ní kanallzaci, zejména za čelem kontroly užívánl vnit nlho vodovodu
a vnit ní kanalizace a plnění podmínek stanoven ch touto Smlouvou nebo
obecně závazn mi právnimi p edpisy.
(6) Provozovatel je oprávněn p erušit nebo omezit dodávku vody nebo
odváděnl odpadnich vod:
a) p i provádění plánovan ch oprav, l:držovacích a revizních pracích,
b) nevyhovuje-li za lzení Odběratele technick;|m požadavkťrm tak, že jakost
nebo tlak vody ve vodovodu mt]že ohrozil zdraui a bezpečnost osob
a zptlsobit škodu na majeiku,
c) neumožn|-li Odběratel Provozovateli po jeho opakované písemné vyzvé
p ístup k p ípojce, vodoměru nebo za ízení vnil ního vodovodu nebo
kanalizace,
d) bylo-Iizjlštěno neoprávněné p ipojenl vodovodni p lpojky nebo kanalízačnl
p ípojky,
e) neodstraní-li Odběratel závady na vodovodní p ípojce nebo kanalizační
prípojce nebo na vnil nlm vodovodu nebo vnil ní kanalizaci zjištěné
provozovatelem,

0 pri prokázáni neoprávněného odběru vody nebo neoprávnéného
vypouštění odpadních vod, nebo
g) v p ípadě prodlení Odběratele s placením podle sjednaného zp sobu
rihrady vodného nebo stočného ěijejich záloh po dobu delší než 30 dn .

(7) Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu, s rl iimkou p ípad , kdy
p ede dnem nabytl tjčinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích
se prokazatelně stal vlastníkem vodoměru Provozovalel, Další podmínky
mě ení a zprisobu zjišťování dodávané vody a odváděn ch odpadních vod
jsou upraveny zákonem o vodovodech a kanalizacích a prováděcími
predpisy k lomuto zákonu.
(B) Pokud je z ízen na vodovodní p ípojce požárnl obtok, lze ho využívat
v,hradné pro p ímé hašení požáru nebo pri požárnlch revizích, a to v lučně
osobou k tomu oprávněnou. Pokud dojde k tomulo využití a v souvislosti
s tím k porušení plomby, je Odběratel povinen luto skutečnost neprodleně
oznámit písemně Provozovateli. Bylo-!i poškození plomby na požárním
obtoku zp sobeno nedostatečnou ochranou Odběratelem nebo prím m
zásahem Odběratele, hradí ujmu a náklady s tímto spojené Odběratel.

Vl. Zprisob stanovení vodného a stočného, fakturace

(í) Cena vodného a sločného je stanovována podle cenov,ch p edpisů
na p íslušné cenové období, klen m je zpravidla období 12 měsícťt, a íorma
vodného a stočného je stanovována rozhodnutím vlaslníka vodovodu
a kanalizace. Cena a forma vodného a stočného jsou uve ejnény
prosl ednictvím obecních ú adů, regionálních informačních médil, pracovišť
Provozovatele (zákaznická cenlra), vlaslních webov ch stránek
Provozovatele nebo jin m v místě obvykl m způsobem.
(2)Zména cen a formy vodného a stočného není považována za změnu této
Smlouvy. Pokud dojde ke změně ceny nebo íormy vodného a stočného
v prťrběhu ztjčtovaciho obdobi, rozdělí Provozovatel spot ebu vody v poméru
doby platnosli ptivodní a nové rn še ceny nebo formy vodného a stočného.
(3) Vodné a stočné má jednosložkovou nebo dvousložkovou íormu.
Jednosložková forma vodného a stočného je součinem ceny a množslví
odebrané nebo vypouštěné odpadní vody a srážkou ch vod stanoven m
v souladu s touto smlouvou. Dvousložková íorma vodného a sločného
obsahuje složku, která je součinem ceny podle cenov,ch p edpisti
a množstvl odebrané nebo vypouštěné odpadnl vody a srážkov ch vod,
a pevnou složku stanovenou v souladu s platn mi právními p edpisy.
Stanoví-li tak platné právnl p edpisy, je Provozovalel v p ipadě dvousložkové
formy vodného a stočného povinen poskylnout na základě žádosti
Odběratele p imě enou slevu z pevné složky, pokud bude vodovodní nebo
kanalizační systém nefunkční po dobu delší než 24 hodin, Je-li slanovena
dvousložková forma vodného a stočného, a odbératel neodebere
v p islušném zrjčtovacím obdobi dodávanou vodu nebo nevypuslí žádné
odpadní vody, je povinen zaplalit Provozovateli pevnou složku vodného
a sločného.
(4) Provozovatel je oprávněn započíst p ípadn p eplatek Odběratele
na uhrazení vešken ch splaln ch pohledávek na jln ch odběrnlich místech
téhož Odběratele. O takto proveden ch zápočtech bude Provozovatel
odběratele informovat.



(5) Povinnost Odběratele zaplalit Provozovateli peněžité plnění podle této
Smlouvy je splněna okamžikem pripsání p íslušné částky ve prospěch
bankovního tjčtu Provozovalele uvedeného na íaktuie nebo rozpisu záloh,
a lo tehdy, je-li plalba označena správn m variabilním symbolem.
Neidenliíikovalelné plalby je Provozovalel oprávněn vrálil zpél na učet,
znéhožbyly zaslány, čímž nenídolčena povinnost Odběratele splnít závazky
dle téio Smlouvy.
(6) Provozovatel je oprávněn jednosiranně změnit Wši a četnost zálohou ch
nebo pravidelnych plateb, četnost odečt a četnosl konečného vytíčtováni
podle článku ll. této Smlouvy tak, aby jejich Wše a četnost odpovídala
p edpokládané v ši vodného a stočného placeného Odběratelem
v následujícím zučtovaclm období. P edpokládanou v ši vodného a stočného
placeného Odběratelem v následujícím zúčlovacím obdobl stanoví
Provozovatel na základě množství vody dodané Odběrateli a množství
odpadních vod odvedenlích pro Odběratele v p edcházejlcím zúčtovaclm
obdobi a na základě platné ceny a formy vodného a stočného.

Vll. Odpovědnost za vady, reklamace

(í) Odběratel je oprávněn uplatnit vtjči Provozovateli práva z odpovědnosti
za vady v souladu s obecně závaznnjmi právníml p edpisy a Reklamačním
ádem Provozovatele. Platné zněni Reklamačního ádu je zve ejněno

na webou/ch stránkách Provozovalele a je k dispozici v jeho zákaznickém
cenlru, Odběratel tímto prohlašuje, že byl s Reklamačním rádem
Provozovatele seznámen, a že mu porozumél v plném rozsahu.
(2) Jakost pilné vody je určena plaln mi právními p edpisy, kten mi
se stanoví požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody a rozsah
a četnost její kontroly.
(3) Orgán ochrany ve ejného zdravl m že povolit na časově omezenou dobu
užití vody v souladu s platn mi právními p edpisy, která nesplňuje mezní
hodnoty ukazatel vody pitné, s rl jimkou mikrobíologíck ch ukazatel
za podminky, že nebude ohroženo ve ejné zdravl. Podle míslních podmínek
mohou b t stanoveny odchylné provozně závazné parametry jakosti a tlaku
s p ihlédnutim k technologick m podmínkám vodárensk ch za lzeni, a to
na časové vymezenou dobu. V takovém p ípadě budou dotčené ukazatele
jakosti vody posuzovány ve vztahu k maximálním hodnotám dotčen ch
ukazatelrj stanoven ch v rozhodnutí orgánu ochrany ve ejného zdravi.
(4) Vzniknou-li chyby nebo omyly pi'i tičtovánl vodného nebo stočného
nesprávn m odečtem, použítím nesprávné ceny vodného a stočného,
početnl chybou apod., mají Odběralel a Provozovatel právo na vyrovnání
nesprávně účtovan ch Mstek. Odběratel je povinen uplatnit reklamaci
nesprávně čtovan ch částek bez zbytečného odk]adu poté, co měl možnost
lakovou vadu zjistit, a to písemně nebo osobně v zákaznickém centru
provozovatele.
(5) Provozovatel reklamaci p ezkoumá a tr,sledek pisemně oznámí
Odběrateli ve lh tě 30 dnů ode dne, kdy reklamaci obdržel, Je-li na zák]adé
reklamace vyslavena opravná íaklura, považuje se současně za plsemné
oznámen] o u sledku reklamace.

Vl!l. Dalšt práva a povinnosti Sm|uvních stran
(1) Odběratel se zavazuje bez zbylečného odkladu, nejpozději však ve lh tě
15 dnů ode dne, kdy se o zméně dozvěděl, oznámit Provozovateli písemně
každou změnu skutečností v této smíouvě uveden ch rozhodn ch
pro plněni, jež ie p edmětem této Smlouvy. Za rozhodné skutečnosti
se považují zejména idenliíjkačnl daje o Odbérateli a/nebo o Odběrném
mislé a/nebo údaje pro fakluraci vodného a stočného.
(2| Provozovatel je oprávněn provádět konlrolu limit znečištění odpadních
vod podle podmínek platného Kanalizačního íádu, p ípadně povolení
vodoprávniho adu. K qizvě Odběratele je Provozovalel povinen poskytnout
Odběrateli informace o jakosti pitné vody, povolené mí e znečištění odpadnl
vody a povinnostech Smluvních slran vypl vajících zKanalizačniho íádu,
včetně závaznjch hodnot ukazatelr] limítů znečištění odpadní vody.
(3) Odbératel je povinen užívat vnil ní vodovod a vnit ní kanalízaci takou m
způsobem, aby nedošlo k ohrožení jakosti vody ve vodovodu, Odbératel
je povinen užívat vnit ní vodovod a vnit ní kanalizaci v souladu s technick mi
požadavky na vnít ní vodovod a vnit ní kanalizaci, zejména ve vzlahu
k používání materiált] pro vnit nl vodovod. Polrubl vodovodu pro ve ejnou
pot ebu včetně jeho p ípojek a na ně napojen ch vnil ních rozvodů nesmí b t
propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod
pro ve ejnou pot ebu. Odběratel je dále povinen idit se p i vypouštění
odpadních vod platn m Kanalizačním ádem a dodržovat závazné hodnoty
limitrj ukazatel znečištěnl odpadní vody v tomto Kanalizačním ádu
uvedené. Odběratel je dále povinen v místě a rozsahu slanoveném
Kanalizačním ádem kontrolovat limity znečištění vypouštěn ch odpadních
vod do kanalizace. Odběratel, klerému Je kanalizačním ádem slanovena
a/nebo ve smlouvě sjednána povinnost p edkládat Provozovateli protokoly
o u sledclch konlroly limitr]t znečištění vypouštěn ch odpadních vod, je
povinen doruěít Provozovaleli v originále nebo ově ené kopii protokol
o u síedcích takové kontroly provedené k tomu oprávněnou osobou
do 30 dnů ode dne doručení takového protokolu Odběrateli. Neprovede-li
Odběratel tulo konlrolu v souladu s Kanalizačním ádem, je Provozovatel
oprávněn provést takovou konlrolu sám nebo prosl ednictvím i eti osoby
a v sledek takové konlroly použít jako podklad pro p ípadné stanovení
smluvní pokuty dle čl. lX. této Smlouvy. Odběratet je v takovém p ípadě
povinen uhradíl Provozovateli náklady takové kontroly,
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(4) Vodoměr ke zjišťování množslví odebírané vody a mě icl za ízen[
Odběratele ke zjišťování množstvl vypouštěn ch odpadních a odváděnych
srážkov ch vod podléhá úrednímu ově ení podle platn ch právnich p edpisri.
Ověrování je povinen zajislit v p ípadě vodoměru na své náklady
Provozovalel a v p ípadě mě icího za ízeni Odběratele ke zjišťování
množství vypouštěn ch odpadních a odváděn ch srážkovt ch vod Odběratel.
Dodávky a služby související se z ízením, provozem a zrušením mě icího
za izenl ve vlastnictví Odběratele provede Provozovatel za uplatu
a v rozsahu a za podmínek slanoven ch dohodou Smluvnlch slran.
(5) Osazenl, džbu a wiměnu vodoměru provádí Provozovatel. Jeho
povinností je oznámit Odběraleli uiměnu vodoměru alespoň 15 dní predem,
současně s vymezen[m času v rozsahu maximáíně 3 hodin, a to i v p ípadě,
že vodoměr je pro Provozovatele p ístupn bez učasli Odběratele, pokud
se s Odběratelem nedohodne jinak.
Odběratel je povinen tyto činnosti umožnit a v p ípadech pot eby poskytnout
pot ebnou součinnost. Odběratel nebo jím pově ená osoba má právo b t
p iu měně vodoměru p ítomen a ově it si stav vodoměru a neporušenost
plomb. Pokud lohoto svého práva Odběratel nevyužije, nemůže později
provedenl těchto tjkonú zpochybňovat.
(6) Provozovatel je oprávněn čtovat paušální náklady v souvislosti
s uplatněním pohledávky z této Smlouvy, které jsou stanoveny v cenlku
Provozovatele a Odběratel je povinen je Provozovateli uhradít. Ceník,
ve klerém jsou uvedeny uhrady i za další v kony a činnosli Provozovatele
v souvislosti s touto Smlouvou, je k dispozici na webov, ch stránkách
provozovatele a v zákaznick,ch centrech provozovatele. odběratel tímto
prohlašuje, že byl s cenikem Provozovatele p ed podpisem této Smlouvy
seznámen a že mu porozuměl v plnént rozsahu.

lX. Zajištěn I záv azkůt Sm!uvn ích stran

(1) Pro p ípad prodlenl kterékoliv Smluvnl strany s plněním peněžitého
závazKu podle lélo Smlouvy, se povinná Smluvni sírana zavazuje zaplalit
oprávněné Smluvní straně za každi1 den prodlení urok z prodlení ve v ši
stanovené v souladu s platn mi právními p edpisy.
(2) Pro p ípad prodlení Provozovatele s plněním peněžitého závazku si
Smluvní slrany sJednávají, vedle povínností zaplatit Odběrateli úrok
z prodlení podle odstavce í v še, povinnost zaplatit Odbérateli smluvní
pokulu ve v,i ši 0,05 Yo z dlužné částky za každtj den prodlení.
(3) Odběratel se zavazuje zaplalit Provozovateli smluvní pokutu ve v,. ši
5.000,- Kč za každ zjištěn p ípad neoprávněného odběru vody nebo
neoprávněného vypouštění odpadnlch vod.
(4) Odběratel se zavazuje zaplatit Provozovateli smluvni pokutu ve v,. ši
5.000,- Kč za každ p ípad porušení povinnosti uveden ch v čl. V, odst, (4)
této Smlouvy, jakož i za každy p ípad porušení své povinnosli podle čl. Vlll.
odst. (1) této Smlouvy nebo čl. Vll]. odst. (3) této Smlouvy.
(5) Smluvnl pokuty podle tohoto článku jsou splatné bez zbytečného odkladu
poté, co povinná Smluvní slrana obdží písemnou v zvu oprávněné Smluvnl
strany k jejich zaplaceni,
(6) Zaplacením smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo
oprávněné Smluvní strany na náhradu škody, včetně náhrady škody
p esahující smluvnl pokutu. Odběratel odpovídá za škodu, kterou zprlsobil
Provozovateli porušením právní povinnosti; touto škodou jsou i náklady, které
vznikly Provozovateli v souvislosti se zjišťovánlm neoprávněného odběru
vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod.

X. Doba platnostia ukončení Smlouvy

(1) Tato Smlouva nab vá platnosti v den podpisu oběma Smluvnímí slranami
a účlnnosti dnem uve ejnění v registru smluv dle ZRS a uzavlrá se na dobu
neurčitou.
(2) Tuto SmJouvu jsou obě Smluvní strany oprávněny jednostranně písemně
vypovědět su povědnl dobou t iměsíce. V povědní dobazačlná běžet první
den kalendá niho měsíce následujícího po doručení rn povědi druhé Smluvní
slraně.
(3) Kterákoliv ze Smluvnich stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v
p ípadech stanoven ch zákonem a touto Smlouvou. Kterákoliv ze Smluvních
stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v p ípadě, že souc| na majetek
druhé Smluvní sírany prohlásí konkuz. Tato Smlouva zaniká odpojením
vodovodnl i kanalizační p ípojky od vodovodu nebo kanalízace nebo
odpojenlm jen jedné z nich, je-li p edmětem Smlouvy jen dodávka
vody/odvádění odpadních vod.
(4) Uzav ením nové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
mezi Smluvními slranami pro Odběrné místo uvedené v článku l. této
Smlouvy se tato Smlouva považuje za ukončenou, Uzav enlm télo Smlouvy
se ruší všechny, mezi Smluvními slranami d íve uzav ené, smlouvy
o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro stejné Odběrnó misto,
(5) Smluvní strany se dohodly, že pro p ípad, že Odběratel tuto Smlouvu
ádně neukončl v souvislosli se změnou vlastnictví p ipojené nemovitosti

(Odběrného místa), zaniká tato Smlouva dnem, kdy non vlastnik p ipojené
nemovitosli prokáže Provozovaleli nabyti vlastnického práva k ní a uzav e
novou smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadnich vod k témuž
odběrnému místu.
(6) Smluvní strany se dohodly, že pri jakémkoliv ukončení této Smlouvy, je
Odběratel povínen na své náklady umožnit Provozovateli provést konečn
odečet vodoměru a kontrolu mě icího zaŤizenl Odběratele, je-li množství
vypouštěn ch odpadních vod a odváděn ch srážkovyich vod mě eno. pokud



bezprost edně po skončení této Smlouvy nenabude učinnosti obdobná
smlouva o dodávce vody a odváděni odpadních vod vztahující se k témuž
Odběrnému místu, je Odběíatel povinen na své náklady umožnit
Provozovaieti také p ípadnou demontáž vodoměru a další činnos{i nezbylné
k ukončení dodávky vody a odvádění odpadních vod. Dojde-li k ukončení
této Smlouvy, je Provozovalel současně oprávněn provést odpojení
vodovodní nebo kanalizační p ípojky.
(7) V p ípadě, že Provozovatel za dobu trvání této Smlouvy pozbude právo
uzavírat s odběrateli smluvní vztahy, jejichž p edmělem je dodávka vody
a/nebo odvádění odpadnich vod, precházeji gráva a povinnosti z této
smlouvy na vlastníka vodovodu a kanalizace a odběratet s tímto p echodem
práv a prevzetím povinností ttzaviením této Smlouvy rn slovně souhlasí"

Xl. Ostatní a závěrečná ujednání

(1) mluvní slrana zasílá písemnosti druhé Smluvní straně na adresu pro
doručování uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na poslednl adresu
písemně oznámenou druhou Smluvní stranou. Z idi-li si Odběratel
elektronick zákaznicky čet provozovan na webov,ich stránkách
Provozovatele, souhlasí s doručovánim písemností i jeho prost ednictvím.
Uved|-|i Odběratel uliše lD své datové schránky, souhlasi s doručovánlm
písemností i prostiednictvím datou ch zpráv do datou ch schránek.
Písemnosti doručované dle télo Srnlouvy prost ednictvím provozovatele
poštovních služeb jako doporučené zásilky, do vtastních rukou nebo s
dodejkou (dále jen ,doporučená zásilka") jsou považovány za doručené
okamžikem jejich p evzetl. Doporučená zásilka se považuje za doručenou i v
p ípadě, že adresát její p ljelí odmítne nebo siji adresát nevyzvedne v 11ložní
lh té a současně neprokáže, že si zásilku nemohl z objektivních drlvodrj
vyzvednout. Taková zásilka se považuje za doručenou poslední den uložní
lhůty. Ostatní (nedoporučené} zásilky odeslané s rryužilim provozovatele
poštovních služeb se považují za doručené okamžikem, kdy se zásilka
dostane do sféry dispozice adresáta; má se za to, že došlá zásilka došla l etí
pracovní den po odeslánl na zemí České republiky čipatnáctl. pracovní den
po odeslání do zahtaničí. Povínnost odesílatele doručil písemnost adresátovije splnéna také okamžíkem vrácení zásilky jako nedoručitelné
provozovatelem poštovních služeb nebo v p ípadě, že adresát sv m
jednáním nebo opomenutím doručení zma il (nap . neoznámením změny
doručovacl adresy druhé smluvní slraně).
(2) Záhlavl článk a částí v této Smlouvě se uvádějí pouze pro p ehlednost
a v žádném ohledu neomezují nebo neslouží k vt kladu pojmri a ustanovení
této Smlouvy.

'! 1,
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(3) Pokud je v článkr.l l, této Smloutry uvedeno, že p edmětem této Smlouvy
je pouze dodávka vody nebo pouze odvádění odpadnich vod kanalizacl, lsou
ustanovení o odváděnl odpadních vod kanalizací v prvnlm p lpactě,
respeklive usianoveni o dodávce vody v druhém p ípadě neričínná.
(4) Ve všech ostalnich otázkách, qislovně neupraven ch touto Smlouvou, se
postupuje podle právních p edpisrl platn ch na zeml České republiky,
zejména podle zákona o vodovodech a kanalizacích a občanského zákonlku.
P ípadné spory ze Smlouvy se Smluvní stíany zavazq| rešit p edevším
smlrnou ceslou. Nebude-li smírného rešenído aženo, jsou k rešení spor ze
Smlouvy p íslušné české soudy.
(5) Tato Smtouva je vyhotovena ve dvou vyholoveních, z nichž každá
Smluvní strana obdrží jedno.
(6) Změnu Smlouvy lze provést pouze písemnou formou. Adresu sídla
(bydlišté), adresu pro doručovánl. jména osob jednajících za Smluvní strany,
telefonní čísla a e-mailové adresy, vlaslnika vodovodníftanalizaění p lpojky,
počty lrvale pripojen ch osob pro dodávku pilné vody / odvádění odpadních
vod lze měnit i Jednostrann m písemn m oznámením; Smluvní strany
se zauazuiJ neprodleně oznamovat změny uveden ch ridajri druhé Srnluvní
straně.
(7) Pokud jaklikoliv závazek vypltjvajlcl z této Smlouvy, avšak nefuo ící její
podstatnou náležitost je, nebo se tane neplaln m nebo nevymahateln m
jako celek nebo jeho čásl, je plně odděllteln m od ostatních ustanovení této
Smlouvy a taková neplalnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádn vliv
na plalnost a vymahalelnost jal< chkolhl ostatních závazk z této Smlourry.
Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodalku
k této Smlouvě tento neplatn nebo nevymahatelnli oddělen závazek
takovt m nov,m platn m a vynahaleln m závazkem, jehož p edmět bude
v nejvyšší možné mí e odpovídat predmětu ptivodního odděleného závazku.
Pokud však jak koliv závazek vypl}ivající z této Smlouvy a tvo ící její
podstatnou náležitost Je, nebo kdykoliv e stane neplatn m nebo
nevymahateln m jako celek nebo jeho čási, Smluvní stíany nahradí neplatn
nebo nevymahateln závazek v rámci nové smlouvy takovrim nou,. m platn m
a vymahateln m závazkem, jehož p edmět bude v nejvyšší možné mí e
odpovídal p edmětu ptlvodniho závazku obsaženému v této Smlouvě.
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DoHoDA o zvEŘE.lruĚruí sMLoUVy v REGIsTRU sMLUv
PROVOZOVATSL:

Severočeské vodovody a kanallzace, a. s.

se sídlem: Píítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 Teplice

lČ: 4909945t Plálce DPH - DlČ: CZ49099451

Mobil: 601 267 267

Web: wrrurr.scvk.cz

zapsan v obchodním rejsl íku vedenérn:

KraJsk soud v tlsil nad Labem oddtl B, vložka 465

zastoupen fiméno): MarllnaKunclová
íunkce; referent zákaznického centra

(dále jen "Provozovatel ")

Konlaktní daje platné ke dni podpisu dohody:
Tel: 84o111 111

E-mail: info@scvk.cz
ČístoučtuProvozovalele: 350750í/0í00
lD datové schránky:

Adresa pro doruěování: P ltkovská í689/í4, Trnovany,415 50 Tepllce í

Ť-| .

Město Blllna

se sídlem: Ulice: B ežánská
Část obce: Btllna

obec: Blllna

Stát; Česká republlka

lČ: 00266230

zapsan v obchodním rejst íku vedeném:
V pls z registru ekonomlck ch sub|ekt

č.p,

č.o.:

PsČ

50

4

4í801

Plátce DPH - DlČ: CZ00266230

zastoupen (méno): Mgr. chwazBaňlpánováZuzana
(funkce): zástupce odbĚratele

(dále jen "Odběratel")

1.

2.

článek l- PŘEDMĚT ooxoov
odběratel je povinn m subjektem Ve smyslu 2 odst. 1 záKona ě, 34or2u5 Sb., zákona o registru smluv (dále jen

"zRs).
smluvní strany se dohodly na tom, že odběratel zajistí na sVé náklady postupem stanoven m V ZRs uve ejnění
Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod (dále jen ,,Smlouva") a jejích metadat v registru smluv, a
to nejpozději do 30 dn ode dne uzav ení smlouvy. V p ípadě, že strany budou uzavírat dohodu měnící, doplňující či
nahrazujlcl smlouvu (dále jen "Dodatek"), zavazuje se odběratel V registru smluv zve ejnit i Dodatek. V p ípadě, že
odběratel nesplnl závazek uveden V p edchozích Větách tohoto odstavce, je Provozovatel opráVněn smlouvu nebo
Dodatek V registru smluv uve ejnit sám. V p ípadě porušení povinnosti odběratele uvedené V tomto ustanovení,
odpovídá tento Provozovateli za majetkovou i nemajetkovou jmu.

článek ll - ZÁVĚREčNÁ usnHoverul
Tato dohoda je Vyhotovena Ve dvou Vyhotovéních, z nichž každá smluvní strana obdžl po iednom vyhotovení.1.
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P íloha :
Ke smlouvě č. 69132992/1 o dodávce vody a odvódění odpadních vod uzav ené mezi městem
BíIina jako odběratelem a Severočeskymi vodovody a kanalizacemi, a.s. jako provozovatelem.

P edmětem smlouvy je dodávka vody do objektu Mate ské škoty, M. Švabinského 664 Bítina.

Uzav ení smlouvy schváleno usnesením č. 1077 rady města Bíliny ze dne 06. 08. 2019.

Autorizace a schválení smlouvy

tméno, funkce podpis datum

Vypracoval:
Severočeské vodovody a kanalizace,

a.s.

P íkazce operace: lng. Kate ina Adamenko
vedoucí odboru nemovitostí o investic &a-zal

Správce rozpočtu:
Jana Matějovská
Odbor Nl, rozpočtá /r,r ?,3

Hlavní ričetní: Ja roslava Wasylyszynová
Finonční odbor, hlavní četní // ď "h17

Ově il:
JUDr. Dominik Hiner

Z/ť,ary

0, l,rl/ lv/t



Smlouva o dodávce tepelné energie ě. 68157602_1

Dodavatel:
Čez teplárenská, a.s., se sídlem Bezruěov a 2212lgo, Říěany, PSě 251 01 , je zapsána v obchodním
rejst íku vedeném Městsk, m soudem vPraze, spis. zn. B 17910.

Čísto licence dle rozhodnutí Energetického regulačního ťl adu: 3206051 10
lČ: 27309941
DlČ CZ27309941
Bankovní spojení: 35-68872 40247 / O1 OO

lBAN: CZ6001000000356887240247 SWlFT: KOMBCZPP
Název a adresa banky: Komerční banka, a.s., Na Príkopě 33, čp. 969, Praha 1 , PSČ 114 a7

Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:
Pavel Parachin, VO podpory prodele západ
trrg. Šárka Smolová, obchodní referent
(dále jen,,dodavatel")

Odběratel:
Město Bítina, se sídlem Bílina, B ežánská 5Ol4, PSě 4í8 01.

ZáRaznické číslo : 1 27 02086
lČ: 00266230
DlČ: CZOO266230
Ban kovní spojen í: 27 -1 0604403 79l0800
Název a adresa banky: Česká spo itelna a.s., O]brachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 OO

Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:
Mgr, Zuzana SchwarzBarlipánová, starostka města Bíltny
(dále jen,,odběratel")

čtánet 1 - Úvodní ustanovení

Smluvní strany v sou|adu s ustanoveními 76 a následujícími ustanoveními zákona č, 458/2000 Sb,,
o podmínkách podnikání a o rnikonu státní správy v energetickych odvětvích a o změně nět<terych zákonrj
(Energetick zákon), v platném znění a v souladu s p íslušnymi ustanoveními zákona č, B9/2O12 Sb.,
občansk zákoník, uzavírají tuto smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie (dále jen smlouva).

Čtáner 2 - P edmět smlouqy
2.1 P edmětem této smlouvy je:

a) závazek dodavatele dodávat odběrateli tepelnou energii v teplonosném mediu, ,iejíž množství a
jakost jsou specifikovány v následujících ustanoveních této smlouvy a p evádět na něho
vlastnické právo k této tepelné energii,

b) závazek odběratele odebírat tepelnou energii a platit kupní cenu za podmínek uveden ch v této
smlouvě.

Čtáner 3 - Doba trvání smlouvy (smluvní období)

3.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou,

1



ěláner 4 - Místo p edání tepelné energie

4.1 Dodávka tepelné energie je uskutečněna prechodem zboží o sjednanych parametrech ze zaíízení
d odavatele do zaiizeni od běratele.

4.2 Konkrétní místo p edáníje uvedeno v p íloze č. 2 této smlouvy - ,,Pasport odběrného místa" č.:

100419410
,] 0041 941 1

MŠ, A. Sovy 668
vŠ, n, Sovy 668

ěláneX 5 - Paramďry a množství dodávané tepelné energie - technické podmíntry

5.,l Kvalitativní parametry dodávky tepelné energie, platné ve váahu k této smlouvě, jsou uvedeny v piíloze
č. 2 této smlour4y - ,,Pasport odběrného místa".

5.2 Celkoui plánovany odběr tepelné energie za kalendá ní rok, včetně časového rozlišení odběru, je

uveden v p íloze č. 3 této smlout4y - ,,Odběrorry diagram".

5.3 Tepelná energle pro vytápění je dodávána pouze v otopném období" Na ákladě písemné žádosti
nadpoloviční většiny odběratelrj z p íslušné p edávací stanice, lze dodávat tepelnou energii pro
vytápění i mimo otopnou sezonu.

Čtánet< 6 - Gena a ptatební podmínky

6.1 Cena tepelné energie je kalkulována a sjednána vsouladu splatnym cenoy m rozhodnutím
Energetického ťr adu k cenám tepelné energie a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších p edpisrj a s prováděcívyhláškou č. 45O/2O09 Sb,, ve znění pozdějších p edpisťr,

6.2 Cenová a platební pravidla pro dodávky tepelné energie jsou uvedena v p íloze č. 1 této smlouvy
,,Cenová a platební pravidla".

6.3 Ceny za odebranou tepelnou energii jsou smluvními stranami sjednány formou uvedenou v p íloze
č. 4 této smlouvy - ,,Ceník tepelné energie",

6.4 Pokud dojde ke změně cen paliv a energií nezbytnych pro dodávku tepelné energie, je dodavatel
oprávněn změnu rniše ceny odběrateli oznámit, a to zasláním nové prílohy č. 4 'Ceník tepelné energie"
odběrateli. Změna ceny tepelné energie je platná od prvého dne měsíce následujícího po oznámení
změny ceny odběrateli. V prípadě, že odběratel se allšenou cenou tepelné energie nebude souhlasit,
má právo ve lhťrtě 15 dnů od doručení oznámení o aďšení ceny tepelné energie vypovědět smlouvu o
dodávce tepelné energie, p ičemž Wpovědní doba je t íměsíční a počíná plynout prvním dnem
kalendá ního měsíce následujícího po doručení písemné Wpovědi dodavateli.

6.5 Dodavatel prohlašuje, že je plátcem DPH. K cenám bude pripočtena DPH dle platné legislativy.

6,6 Platební podmínky.
6,6.1 Účtovací období za dodávku tepelné energie je:

- jeden kalendá ní měsíc s měsíčnízálohou.
6.6.2 Splatnost faktury ie 17 dnr] ode dne lrystavení faktury odběrateli. Sjednanou zálohu je povinen

odběratel uhradit vtermínu, uvedeném vPlatebním kalendái - rozpis záloh na dalŠÍ období,
kteryi je součástívystavené faktury za dodávku tepelné energie.

6.6.3 Platební styk mezi dodavatelem a odběratelem bude prováděn dle CenoWch a platebních
pravidel" viz príloha č. 1 a dle p ílohy č. 2 ,,Pasportu odběrného místa".

6.7 Beklamace
6,7.1 Vzniknouti chyby nebo omyly p i fakturaci tepetné energie nesprávnym odečtem, použitím

nesprávné konstanty či sazby, početní chybou apod,, mají odběratel i dodavatel nárok na
vyrovnání nesprávně fakturované částky,

6.7,2 Odběratel uplatňuje reklamaci u dodavatele písemně s uvedením d vod a bez zbytečného
odkladu, nejdéle však do 10 kalendárních dnri od data splatnosti faktury, Reklamace faktury
nemá odkladn učinek, tzn., že odběratel je povinen fakturu uhradit v termínu splatnosti
uvedeném na faktu e. Pokud reklamace neobsahuje d vody, považuje se tato reklamace za
neoprávněnou. Dodavatel je povinen reklamaci prošet it a u sledek sdělit odběrateli do 30
kalendá ních dnťr po obdžení reklamace, Nelzeli prokazat, kdy bylo sdělení doručeno, má se
zato, že se tak stalo tretí den po odeslání,

6,7,3 V p ípadě oprávněné reklamace bude dodavatelem vystaven opravn daňovY doklad. Splatnost
opravného daňového dokladu je shodná se splatnostífaktury uvedené v Článku 6 odst. 6,6.2.
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Článer z - Úrok z prodlení

Úroky z prodlení hradí smluvní strany nezávisle na tom, zda tl v jaké vYši vznikla druhé smluvní straně
škoda, kterou může poškozená smluvní strana uplatňovat a vymáhat samostatně a v plné v Ši.

V p ípadě neoprávněného požadavku oclběratele na zásah pracovníkr] dodavatele (nap , porucha na

za ízení odběratele, chybná nebo neoprávněná manipulace) má dodavatel právo poŽadovat Úhradu za
poskytnutou službu, p ev ší-|i skutečné náklady v ši uvedenou v príloze Č. 4 ,,Ceník tepelné energie",
budou čtovány dle skutečně vynaloženych nákladťr. Za p erušení a obnovení dodávky tepelné
energie z dtjvodu porušení ustanovení smlouvy ze strany odběratele (neplacení faktur, pop . zaloh),
bude učtována stanovená částka za službu. Aktuální částky za poskytnuté služby jsou uvedeny
v príloze č. 4 ,,Ceník tepelné energie".

Budou-li smluvní strany v prodlení s placením jakéhokoliv závazku znějícího na peněžité plnění, je urok
z prodlení stanoven ve v ši 0,05 % z dlužné částky za každy den prodlení až do úplného zaplacení
peněžité pohledávky.

Článet< 8 - Zvláštní ujednání

8.2

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uve ejněna v registru smluv podle záRona
č. 34O/2O15 Sb., o zvláštních podmínkách učinnosti některych smluv, uve elňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších p edpisů.
Pro ůčely uve ejnění v registru smluv sm|uvní strany navzájem prohlašují, že dodatek neobsahuje
obchodní tajemství. Smluvní strany se zavazují, že p ed uzavrením smlouvy si vzájemně písemně
odsouhlasí rozsah anonymizace smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv.
Společnost ÓeZ Teplárenská, a.s, zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uve ejnění
prost ednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dn od uzav ení
smlouvy,

8.3

ělánet< 9 - Ukončení smlour4y

9,1 Smlouvu na dobu neurčitou lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran, písemnou Wpovědí
odběratele nebo písemnou vlipovědí dodavatele dle ustanovení Čtánku 1 odst. 1.6 p ílohy č, 1
smlouvy. Vlipovědní doba činí 3 rněsíce a počíná plynout prvním dnem kalendá ního měsíce
následujícího po doručení písemné u. povědi druhé smluvnístraně.

9,2 Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud bude vydáno rozhodnutí o upadku
druhé smluvní strany, nebo byl insolvenční návrh vrjči druhé smluvní straně zamítnut pro nedostatek
majetku, nebo pokud byl proti druhé straně podán insolvenční návrh.

9.3 Odstoupení od smlouvy musí blit písemné. Odstoupeníje učinné dnem doručení písemného oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně nebo pozdějším datem stanovenym v tomto oznámení,
Odstoupením od smlouvy nezaniká odbérateli povinnost uhradit cenu za již poskytnutá plnění,

9.4 Odběratel je povinen platit cenu podle smlouvy a plnit povinnosti stanovené smlouvou až do doby
provedení odečtu stavu mě icího za izení, p ípadně až do ieho demontáže, pokud k ní v souvislosti
s odstoupením dojde. Odběratel se zavazuje k datu ukončení smlouvy umožnit dodavateli provést
odeČet stavu měricího zaYízení, prípadně jeho demonIrt, pokud k nív souvislosti s odstoupením dojde.

9.5 Smlouva může b t ukončena také vzájemnou dohodou smluvních stran, a to zeiména v p ípadech, kdy
odběratel doloží, že ukončuje odběr tepelné energie v odběrném místě z drjvodu zrněny sídla, bydliště,
prevodu nemovitosti apod, Dodavatel je oprávněn odrnítnout uzavrít dohodu o ukončení smlouvy,
zejména v situací, kdy dodavatel eviduje pohledávku za odběratelem.

9.6 Ukončením smluvního vztahu se rozumí provedení konečného odečtu, odpojení odběrného za izeni
a odebrání mě icího zaiízeni (pop ípadě jen provedení konečného odečtu, mění-li se majitel odběrného
místa a vyhotovení konečné íaktury),

9,7 K datu ukončení smluvního vZahu se obě smluvní strany zavazují vyrovnat vzájemně své závazky
a pohledávky, pokud se odběratel s dodavatelem nedohodne jinak.
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9.8 V prípadě prechodu práv a povinnosti na právního nástupce kterékoli ze smluvních stran, je touto
smlouvou v plném rozsahu vazán právní nástupce, nedohodnou-lí se obě smluvní strany jínak.

Článek íO - Ochrana d věrn ch informací a osobních ridajri

10,1 Smlouva je d věrnlím dokumentem a nesmí biit jako celek, ani zčásti, poskytnuta tretím osobám bez
písemného souhlasu druhého učastníka smlouyy,

10.2 Účastníci smlouly se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které tvorí p edmět
obchodního tajemství druhého učastníka smlouvy a dále o ostatních, nikoliv ve ejně známych
skutečnostech, o kterych se doauěděli v souvislosti s jednáním a uzav ením smlouvy nebo s jejím
plněním (dále jen ,,d věrné iníormace"), a Io až do doby, kdy se Mo drjvěrné iníormace stanou
oprávněně ve ejně znám, mL

10.3 Povinnosti zachovat drjvěrnost informacítrvá ipo skončení ťlčinnosti smlouvy.
10,4 Účastníci smlouu7 se zavazují p ijmout technická a organizační vnit ní opat ení k ochraně důvěrnlich

informací, Jsou povinni poučit své zaměstnance a členy sWch orgánťr o povinnosti zachovávat
mlčenlivost podle Smlouvy a zachovávání mlčenlivosti z jejich strany ádně kontrolovat. Zaměstnanci
učastníkrj smlouvy nesmí dŮvěrné informace, které se doa,lěděli v souvislosti se smlouvou, sdělovat
ani jin m zaměstnancrjm nebo člen m orgánťr, není{i to nezbytné k plnění jejich pracovních
povinnostíanebo z hlediska jejich funkčního zaYazení.

10.5 Zákaz poskytnutí smlouvy nebo jejích částí a povínnost ochrany d věrn ch informací nebrání využití
obecnyich ustanovení smlouvy (bez konkrétních daj o odběrateli) pro uzavrení obdobn ch
smluvních vztahťr ze strany dodavatele a dále nebráníani zp ístupněnísmlouvy a dťrvěrn ch informací,
včetně konkráních informací o prťrběhu plnění podle smloulry, osobám v rámci koncernu dodavatele.
Osobami v rámci koncernu dodavatele se rozumí společnost ČEZ, a. s. a jí ovládané osoby; osoba
v rámci koncernu dodavatele je oprávněna zpracovávat a využívat tyto udaje v rozsahu oprávnění
dodavatele,

10.6 Osobní ridaje subjektu daj jsou zpracovávány v souladu s relevantními česk mi a evropsk mi
právními p edpisy. Bližší informace tykající se zpracováváníosobních udaj jsou uvedeny na stránkách
www,ceáeplarenska.cz, p íp. mohou b)it poskytnuty od obchodního zástupce uvedeného na

daňovém dokladu na základě žádosti subjektu ridajri. Proti zpracování osobních údajri na základě
oprávněnych zájmrj ČEZ Teptárenská, a,s. má odběratel právo kdykoli podat námitku,

Článer 11 - Závěrečná ustanovení

11.1 Smluvní strany si navzájem garantují právo p esvědčit se prostrednicfuím sv}ch zaměstnancrj
uvedenych v záh|aví smlouvry nebo jejich zmocněnc , zda druhá smluvní strana ádně plnísvé závazky
yyplWající z této smlouvy.

11.2 Vprípadě, že kterékoliv jedno nebo více ustanovení obsažené vtéto smlouvě bude zjakéhokoliv
drjvodu v kterémkoli ohledu neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, potom se taková neplatnost,
nezákonnost nebo nevymahatelnost v největším možném rozsahu povoleném právními p edpisy
nedotkne žádného jiného ustanovení této smlour4y, Smluvní strany se v takovém prípadé zavazu)i
upravit práva nebo závazky plynoucí z takového ustanovení zprisobem, kterY není neplatny, nezákonn
nebo neyymahateln a kteď v maximálním možném rozsahu odpovídá p vodnímu r4/znamu a účelu
nahrazovaného ustanovení.

1 1.3 Smluvní strany sjednaly doručování listin dle této smlouvy prostrednictvím provozovatele poštovních
služeb na zasílací adresu uvedenou v p íloze č, 2 této smlour,y ,,Pasport odběrného místa".
Doporučeně se doručují pouze písemnosti dle ustanoveni ČnnXu 1,1 odst. 1 1.4 této smlouvy, nebo
písemnosti, u kterych to dodavatel uzná za vhodné,

11.4 Dodavatel je povinen doručovat odběrateli doporučeně prostrednictvím provozovatele poštovních

služeb nebo osobně pouze písemnosti, ve kten, ch je odběratel upozorněn na možnost odpojení
dodávky tepelné energie, ato z drjvodu porušování povinností yypl vajících z této smlouvy a v souladu
s energetick m zákonem.

11,5 Zaden doručení písemnosti se považuje:

1 1.5.1 v p ípadě zaslání písemnosti jako obyčejné psaní den vhození písemnosti do schránky
provozovatelem poštovních sl užeb,

iú
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11.5.2 v p ípadě zaslání faktury na e-mailovou adresu uvedenou v ,,Pasportu odběrného místa" den

odeslání e-mailu,
1t.5.3 v p ípadě zaslání písemnosti doporučen, m psaním den p evzetí písemnostl adresátem, za doklad

o podání doporučeného dopisu na poštu k p epravě do místa určení se povaŽuie podací lístek;

nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhrjtě 10 dnrj ode dne, kdy byla p ipravena

k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lh ty za doruČenou, i kdyŽ se adresát

o uloženínedozvěděl,
11.5.4 v p ípadě doručení písemnosti osobně den p evzetí adresátem, dokladem p i tomto zprjsobu

doručování je doklad o p evzetí zásilky; v p ípadě nerispěšnosti takového doručení je za den
doručení považován t etí kalendá ní den po marném opakovaném pokusu doručení, p ičemž
v p ípadě odmítnutí p evzetí p íslušného dokumentu se má za to, že je doručeno okamžikem
odmítnutí p ewetí,

1-1.6 P ípadná změna daj k doručování bude druhé smluvní straně oznámena písemně. Změna je vriči druhé
smluvní straně rjčinná okamžikem doručení.

t1.7 Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, ídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry
z ní vyplrivající nebo s ní související p íslušn,, mi obecně závaznílmi právními p edpisy, platnrimi v České
republice.

11.8 Vzniklé rozpory vyplynuvší z této smlouvy nebo s touto smlouvou související, budou smluvní strany ešit
p edevším vzájemnou dohodou. Jak.' koliv soudní spor vzniklli v souvislosti s touto smlouvou bude ešen u
soudu v České republice zvo|eného dle sídla dodavatele.

].1.9 Všechny nároky smluvních stran musí b,it uplatněny písemnou formou.
11.10 Smluvní strany jsou povinny se bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o jakrichko|iv okolnostech

rniznamnrich pro plnění této smlouw a o veške4ich změnách trikajících se podmínek zejména platebního
styku, o změnách osob pově en, ch určit, mi činnostmi, změnách adres, telefonních a telefaxou ch číslech
uveden,ch v této smlouvě, p ičemž nečinnost smluvní strany jde k jejítíža.

11.11 Tato smlouva mrjže b, t měněna nebo doplňována jen písemnou formou číslovanrimi dodatky s tím, že
podmínkou platnosti změny nebo doplnění smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku oprávněn, mi
osobami smluvních stran, pričemž jinou, než písemnou formu dodatku v listinné podobě smluvní strany
vylučují. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. Pokud to vypl,vá ze

zp sobu podepisování dle platného v, pisu z obchodního rejst íku či jiné evidence, bude podpis smlouvy
doplněn označením obchodní firmy nebo obchodní firmou a bude na téže listině. Podpis nemriže b,it
nahrazen mechanick mi prost edky. Dodatky sm|ouvy se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva pro
kaŽdou smluvní stranu. Toto ustanovení se nevztahuje na postup dle Článku 6 odst. 6.3
a odst. 6.4 této smlouvy a na změnu Platebního kalendá e v p ípadě, že je odběratel povinen hradit
zálohy. Smluvní strany sjednávají, že dodavatel je oprávněn v souladu s ustanovením 561 občanského
zákoníku nahradit podpis na p íloze č. 4 ,,Ceník tepelné gnergie" mechanickrimi prost edky.

It.t2 VeŠkeré písemné dokumenty tr kající se této smlouvy, musí b'it určité a srozurnitelné, jinak se k nim
neprihlíží a nemají právní platnost.

11.13 Podpisem této smlouvy pozb vají platnost veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať stní nebo
písemná, p edcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě.

I1.t4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu p ed jejím podpisem p ečetly, že byla uzav ena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné v le, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost
této smlouvy stvrzují sWm vlastnoručním podpisem.

],1.15 Nedílnou součástítéto smlouvy jsou následujícíp ílohy:
P íloha č. 1 Cenová a platební pravidla
P íloha č. 2 Pasport odběrného místa
p íloha č. 3 odběrovr diagram
P íloha č. 4 Ceník tepelné energie
P íloha č. 5 Technické a obchodnípodmínky dodávek tepelné energie

11.16 Podpisem p ílohy č.2- Pasport odběrného místa je za dodavatele pově en:
vedoucí oddělení Bílina.

1,1,-L7 Podpisem p ílohy č. 3 - Odběrovti diagram je za dodavatele pově en: lng.
referent.

Radim Pecháček, pově en,í

šárka smolová, obchodní

5



11.18 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každri má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

L7.I9 Smlouva Vstupuje vPlatnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran a učinnost smlouvy smtuvní
stranY sjednávají od 1. 9. 2020, a to za p edpokladu, že smlouva bude zve ejněna v registru smluv
v souladu se zákonem o registru smluv.

Dodavatel:

V Teplicích
Dne: t6.7.2O2O

Odběratel:

V Bílině
Dne: 'i 5 .tj$- ?fi20

pavel parachin

VO podpory prodeje zápáá
ČeZ replárenská, a.s.

tng. Šárka Smolová
obchodní referent
ČrZ replárenská, a.s.

lugr, zuzana Schwarz Bartipánová
starostka města Bíliny

nnĚsro nÍr.,me
B rlánrká 50/4

41a 31 Blllna
í
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P íloha č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č, 68157602,_1

Cenová a platební pravidla
článer 1 - ZáR|adní ustanovení
1.1 Cenová a platební pravidla sjednaly smluvní strany pro potreby uzavírání a realizace vzájemnych

obchodních váah s odběratelem pri dodávkách tepelné energie,
1 ,2 Cenová a platební pravidla jsou platn á pro všechny prípady obchodní dodávky tepelné energie.
1.3 Cenová a platební pravidla obsahují zásady sjednání ceny tepelnó energie, zásady platebního styku

mezi dodavatelem a odběratelem a platné tariíní sazby tepelné energie,
1.4 Ceny tepelné energie jsou stanoveny v souladlr s platn mi cenor4 mi rozhodnutími Energetického

regulaČního úradu kcenám tepelné energie a v souladu se zákonem č.526/199OSb., o cenách,
v platném zněnía souvisejících prováděcích predpisťr.

1.5 Ceny tepelné energie plati za odběr v lnístě plnění, a to pro každé odběrné místo samostatně,
1.6 S ohledern na skutečnost, že smlouva o dodávce tepelné energie musí podle 76 odst. 3

energetického zákona č, 458/2000 Sb. vždy obsahovat cenu tepelné energie stanovertou v místě
mě ení, dohodly se smluvní strany na následujícírn ujednání,
V p ípadě, že dodavatel tepeíné energie po provedení kalkulace ceny tepelné energie dospěje
k závěru, že v souladu s platnymi cenov mi rozhodnutími Energetického regulačního rj adu k cenám
tepelné energie je nutné sjednat pro novyi, kalendární rok novou Wši ceny tepelné energie stanovenou
v místě měrení, zašle návrh nového ,,Ceníku tepelné energie" - p ílohy č. 4 odběrateli k akceptaci,
V p ípadě, že odběratel neakceptuje novou rn ši ceny za tepelnou energii do konce ledna p íslušného
roku a nedoručí dodavateli podepsany nov ,,Ceník tepelné energie" p ílohu č. 4 smlouyy, je
dodavatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět, Pokud v prriběhu vYpovědní lh ty odběratel
s dodavatelem sjedná novou cenu tepelné energie, dodavatel je oprávněn za souhlasu odběratele vzít
uipověd'zpět.
V p ípadě, že odběratel jedenkrát uhradí cenu za tepelnou energii fakturovanou dodavatelem, mají
smluvní strany za to, že odběratel konkludentně sjednal cenu tepelné energie dle nového Ceníku
tepetné energie. Pokud má odběratcl dle smlouvy sjednanou jirrou než měsíční fakturaci a uhradí
jednu zálohu dle nově doručeného Platebního kalendá e za dodávku tepelné energie, mají smluvní
strany za to, Že odběratel konkludentně sjednal cenu tepelné energie dle nového ,,Ceníku tepelné
energie".

ČÉner 2 - Ceny tepelné energie, dalších produktri a služeb
2.1 Ceny tepelné energie, dalších produkt a služeb jsou stanoveny formou složenych a jednoduch ch

tariíních sazeb.
2.2 Složené sazby tepelné energie se skládají:

ze sazby za v kon v Kč/M$ rok,

ze sazby za práci (tepelnou energii) v Kč/GJ
2.3 Jednoduché sazby tepelné energie se skládají pouze ze sazby za tepelnou energii v Kč/GJ,
2.4 Složené sazby tepelné energie tvo ítarifní skupinu A a jednoduché sazby skupinu B.
2.5 Obdobn m zp sobem jsou vytvoreny tarifní sazby za další dodávané produkty a služby.
2.6 V p ípadě dodávky teplé užitkové vody je samostatně učtováno teplo na její oh ev a samostatně rloda,

ČÉneX 3 - Uplatnění tarifních skupin tepelné energie

3,1 Zaazení odběratele do tarifních sazeb se provádí podle možnosti vyhodnocování maxímálních
dosaženych rnikon na odběrn, ch zaYízeních odběratele.

3.2 Tarifní skupina ,,A" jsou všichni odběrateló se složenou sazbou, a to prímo ze zdroje nebo z primární,
resp. sekundárnísítě.

3.3 Tarifnískupina B zahrnuje všechna odběrná místa, nezahrnutá do tarifní skupiny A.
3,4 P i uzavírání smlouvy za adi dodavatel každé odběrné rnísto do príslušné tarifní skupiny a stanoví

sazbu za odběr tepelné energie.
3.5 Během kalendá ního roku nelze rněnit tarifní skupinu stanovenou pro odběrné místo.



Čtánet 4 - Uplďn ění taňíních skupin dalších produktri a stužeb
3.6 4,1 P i uzavírání smlouvy zaradí dodavatel každé odběrné místo do p íslušné tarifní skupiny a

stanoví sazby za odběr dalších produktťr a služeb.

Článek 5 - Platgbní pravidla, stanovení rihrady

5.1 U složené sazby je hrada za tepeln u.kon učtována měsíčné jednou dvanáclinou roční sjednané
částky tarifní sazby i v p ípadě, že odběratel tepelnou energii neodebírá.

5.2 Úhrada za tepelnou energii je rlčtována měsíčně, pop ípadě ročně, podle stavu mě icích p ístrojťl
k poslednímu dni kalendá ního měsíce, pop ípadě roku, nebo v množství stanoveném náhradním
zprisobem,

5.3 U složené sazby roční úhrada za u. kon se stanoví za nejvyšší namě eny, nejméně však smluvní lnikon
sjednanli ve smlouvě na dodávku a odběr tepelné energie.

5.4 P ekročí]i prokazatelně odběratel smluvnírr kon, provede dodavatel doťrčtování rozdílu mezi nejvyšším
namě enlim u.ikonem a smluvním v konem ve faktu e za měsíc prosinec,

5.5 Za nejlyšší namě en u. kon se považuje čtvrthodinové maximum.
5.6 Hodnoty vlikonu v MW pro učtovánídodávek tepelné energie se stanoví na t i desetinná místa.
5.7 U nového odběru hradí odběratel se složenou sazbou alikvotní část z roční hrady za tepeln Wkon

počínaje měsícem, ve kterém došlo k zahájenídodávky.
5.B Pri prerušení dodávky tepelné energie ze strany dodavatele delším než jeden kalendá ní měsíc (mimo

p ípady uvedené v odst. 5.9. tohoto ČlánXu1, hradí odběratel se složenou sazbou alikvotní část z roční
hrady za tepeln u kon včetně kalendá ního měsíce, ve kterém k prerušení došlo, a od kalendá ního

měsíce, kterY následuje po kalendá ním měsíci, ve kterém byla dodávka tepelné energie obnovena.
5.9 Piperušení odběru tepelné energie ze strany odběratele, a v pípadě, kdy k perušení dodávek

tepelné energie ze strany dodavatele došlo z drjvodu neplnění smluvního vztahu odběratele, platí
odběratel se složenou sazbou alikvotní část z roční rihrady za tepeln rn kon, včetně měsíc , kdy je
dodávka p erušena.

5.10 P i ukončení smluvního vztahu v pr běhu roku hradí odběratel se složenou sazbou alikvotní část
hrady za tepeln u kon včetně celého měsíce, ve kterém byla dodávka tepelné energie prokazatelně

ukončena.
5.11 Odběrateli s měsíčním vyučtováním tepelné energie nad 20 tisíc korun má dodavatel právo stanovit

zálohové platby.

5.12 Odběratel tepelné energie, kteni se v prťrběhu roku opakovaně dostane do prodlení p i rjhradě faktur
za dodávky tepelné energie, má dodavatel právo stanovit placení záloh p edem.

5.13 P i sjednání ročního ztjčtovacího obdobíje s odběratelem sepsán platební kalendá zálohov ch plateb

- príloha č, 6 této smlouvy ,,Platební kalendá za dodávku tepelné energíe".
5.14 Sjednanou zálohu je povinen odběratel uhradit v termínu, kteď je stanoven v platebním kalendá i.

5.15 Úhradou ta! ury/Álohy vlastním podnětem se rozumí úhrada na pokyn odběratele.

čÉner 6 - Fakturační podmínky, uroky z prodlení

6.1 Podkladem pro placení tepelné energie je faktura mající náležitosti ťrčetního dokladu podle
11zákona č.563/1991 Sb., o rjčetnictví a majicí náležitosti daňového dokIadu podle zákona

é, 235/2004 Sb., o dani zp idané hodnoty, v platném znění a Ákona č, 8g/2O12 Sb., občansk
zákoník a zákona ě,90/2012 Sb,, o obchodních korporacích a vyhlášky č,70/2016 Sb. vplatném
znění.

6,2 Ve faktu e musí blit vždy uvedeno evidenční číslo smlouvy dodavatele, V p ípadě, že faktura nebude
obsahovat náležítosti uvedené ve smlouvě, nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo rjrčtu

dodavatele v rozporu se smlouvou, nebo v rozporu s písemn m sdělením o jeho změně, anebo tyto
náležitosti budou uvedeny chybně, mŮže odběratel fakturu vrátit dodavateli se ádostí o provedení
opravy či o doplnění. Dodavatel je povinen fakturu opravit nebo rl hotovit novou. Ode dne doručení
nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lh ta splatnosti.

6.3 Peněžit;7 závazek smluvních stran je splněn, když nejpozději v poslední den splatnosti je predmětná
uhrada p ipsána na čet dodavatele.

6,4 V p ípadě, že dle 109 zákona č, 235/2OO4 Sb., o dani z p idané hodnoty v platném znění (dále jen

zákon o DPH) bude odběratel jako p íjemce plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, je
odběratel oprávněn uhradit daň z pridané hodnoty za dodavatele prímo správci daně dodavatele za



učelem zvláštního zprisobu zajištění daně dle 109a zákona o DPH. O provedení platby odběratel

dodavatele písemně ínformuje, Takto uhrazenou daní dochází ke snižení pohledávky dodavatele za

odběratelem o p íslušnou částku daně a dodavatel tak není oprávněn po odběrateli PoŽadovat
uhrazenítéto částky.
Faktura musí b t zaslána na korespondenční adresu/e-mailovou adresu uvedenou v P íloze Č. 2
,,Paspott odběrného místa", Platby budou probíhat pouze bezhotovostní formou na bankovní ťrčet

dodavatele uvedenli v této smlouvě. Tento ban}<ovní učet dodavatele musí b t bankovním učtem

veden}im u tuzemského poskytovatele platebních služeb a zverejněnym zpťrsobern umoŽňujícím

dálkov p ístup dle 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z prídané hodnoty ve znění pozdějŠÍch

p edpisri, Změnu bankovního spojení lze provést pouze písemnym dodatkern k této smlouvě nebo

písemnyrn sdělením prokazatelně doručenym odběrateli, nejpozději spolu s p ísluŠnou fakturou, Tcto

sdělení musí b t originální a nrusí bit podepsáno osobami oprávněn mi k podpisu smloutry

I





P íloha č. 2 ke smlouvě o dodavce tepelné energie č.: 68157602_1

PaspoÉ odběrného místa - VODA - UT

o odběrate,li

3ísio učtu lSiFOi

27_

1060440379
odběrném míďě

č. 10041941 1

odběrate!; rvĚsto BíLlNA
8i]rna, B ežanská 5o;'4. pSČ q18 Cl

Zučtovací období: 1-rněsíční 2-t iměsiční 3 - roční

1

Dlc
CZoo266230

Typ odběratele: 1 -podnikatel z-soukronlá osoba

1

Óisto.rčll (SlPOl

27_1060440379

2. o
Název odběrného mi,lta

Mate ská ško|a Bílina, A. Sovy 668 (b v. Jesle, KD)
pct ebn wkon

MW
0,050

P íprava TUV
1 -ano , 2-ne

2

Typ sazby

H32S6 01

16rlfni skucina
Složená sazba = A, jednoduchá sazba=B

B
cnaraKer odběr, misia
] -nebyw 2-b}4}

3- smíšen
]

Pl,eCávacím n:istem ;e:

Kompaktni p edavací stanicě v objeKu.
Datum zahájení/změny

odběru
1. 9. 2020Mě icím místem ie:

Pro TUV mě jdlo tepla p ed ohrívákem TUV v KPS.

3. o ch obiektech
Obestavěny prostor (m,)

0,C0

Vytápěná plocha (m,)

nebyty byty

704,oo l o,00

Počet bytov ch jcdnotek

c

Počet bytou ch jednotek

s TUV
ll

4. Rozdělení pot ebného v 1tonu v MW
TopeníťMW)

byty nebyV

0,000 | 0,050

Príprava

byry

0,000

rUV (M\^/)

I nebvtv

l o,ooo

Technologie (MW)

nebyty,

0,000

o./o rozdělen i dod aného tep la

neby , byty

100,00 l 0,00

5. Technické podmínky dodávky
Dodavatel zaruču;e v místě p edániteplotu teplé užitkove vody iak. aby na r4itoku byla minimálně 45 "C, Dodávra teplé užttkové voCy

itě. Maximálnítlak 800 kPa.

7. Adresa odběratele pro zasílání faktur a se liší od v, še uvedené
Adresa p ijemce - jméno (název) Ulice a čislo popisné DQ^ Obec

E-mailová adresa pro PDF faktury

8. Adresa dodavatele pro zasílání korespondence
Děčín lV, PSČ 4O5 49

9. Osoba oprávněná k zastupování dodavatele ve věcech technick ch (kontaktní
Jméno a p íjmení

pavel Arbeiter
TeIefon Mobii

724 557 363
E-mail

pavel.arbelter@cez,cz

í0. Osoba oprávněruí k zastupování odběldele (kontaktní osobal
Jméno a príjmení

Jana charvátová
TeIeíon

417 810 974
Mobil

727 605 974
E-mail

charvatova@bilina,cz

Dodavatel:
V Teplicích
Dne: ]7.7,2O2

,...., .,, ,, ..,
Radim pecháče
pově eny vedou
ČEZ Teplárenská, a.s.

Odběratel:
V Bílině
Dne: 25-0B-?Íit

,,,
Mgr. Zuzana Schwaa Ba tipánová
starostka města Bíliny

naňsro nÍn lnq*
BfaŽánakÉ srjl"l

41 a ar, Etíllna



Úoaie pro OM s úT Úoaje pro OM s TUV
sektor byty celkem sektor byty celkem

podlahová plocha (m2) 0 0 0 704 0 704

započitatelná plocha (m2) 704 U 704 0 0 0
počet bytouich jednotek 0 n 0 0 0 0

rozd. dodaného tepla (o/o) 100,000 0,000 100,000 100,000 0,000 100,000

P Íloha Č, 3 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č,: 68157602_1

Odběrov diagram

Platnost od: 9, 2020
Název OM: Mate ská škola Bílina, A. Sovy 668

odběrné místo Út: t00419410
odběrné místo TUV: 10041941 1

Adresa OM: Bílina-Teplické P edměstí, A. Sovy 668, PSČ 41B 01

CELKEM
úr lo.tt TUV (GJ) voda (m3)

Ieden 37,000 4,000 0
Unor 30,000 4,000 n

b ezen 20,000 4,000 0
duben 11,000 4,000 0

květen 6,000 4,000 0

cerVen 0,000 4,000 0

cervenec 0,000 4,0o0 0

srpen 0,000 4,000 0

zar 3,000 4,000 0

rUen 14,000 4,000 0
listopad 23,000 4,000 0
proslnec 33,000 4,000 0
RoK 177,ooo 48,000 0

Odběratel prohlašuje, že rozdělení vytápěn ch ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom
povinnosti nahlásit dodavate|i bezodkladně každou změnu vlměru započitatelné podlahové plochy
bytou. ch a nebytou. ch prostor,

Změnu hodnot odběrového diagramu provádí dodavatel na základě písemného návrhu odběratele
a to yystavením nového odběrového diagramu.
Tento odběrov diagram je pouze orientaění, protože dodávky isou mě ené.

Dodavatel:
V Teplicích .i

Dne: 16,7. 202_0_ 

tng, Šárka Smo|ová
obchodní referent
ČrZ teplárenská, a,s.

Odběratel:
V Bílině
Dne: ?5'0B-;tZ!]

_
Mgr, Zuzana Schwarz Ba tipánová
starostka města Bíliny

naĚsro nÍLnl{a
Bldánoká 50/4

//

1



P íloha č, 4 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č.: 68157602_1

Ceník tepelné energie
pro odběratele tepelné energie na sekundární ěásti soustarry

odběratel: nnĚsro BíLINA
odběrné místo: í00419410 - Mate ská škola, A. Sovy 668, Bílina
platná od 1. 9. 2020
Cenová lokalita: TEPLlCE, BíLlNA, PHoBoŠToV

Pro dodávku tepelné energie do objektu jsou stanoveny tyto ceny tepelné energie:
Typ tarifu H32S6_01.

Cena tepe!né energie na vstupu do zríětovací jednotky
1. Cena pro bytové odběry:

základnícena 552,80 Kč/GJ

k ceně bude p ipočtena DpH dle platné legislatiqy

2. Cena pro nebytové odběry:
ákladnícena 552,80 Kč/GJ

k ceně bude p ipočtena DPH dle platné legislativy

3. Služby poskytnuté p l odstavovánía pripojováníodběrného místa pri porušení
smlout4y:

základnícena ,1.600,00 Kč/zásah

k ceně bude p ipočtena DPH dle platné legislatiyy

4. Služby poskytn uté p i u jezd dodavatele z drjvodrj na straně odběratele:
základnícena 490,00 Kč/zásah

k ceně bude p ipočtena DPH dle platné legislativy

5. Cenové změny
Změny ceny tepelné energie,
ustanoveními této smlouvy.

Dodavatel:
V Teplicích
Dne: 1 6.7.2O2O

pavel parachin

VO podpory prodeje Ápad
ČEzteplárenská, a.s.

.'...... ., ...
lng. Sárka Smolová
obchodní referent
ČeZ teptárenská, a.s.

budou provedeny vsouladu spedpisy ERÚ a spíslušn rni

Odběratel:
V Bílině

starostka města Bíliny

MĚsTo BI_IitrN^egňfil*r fir
41 8 31., Ett{lna

-tů"]f;?$Dne 25



P íloha č, 5 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č, 681 57602_1

Technické a obchodní podmínky dodávek tepelné energie

ělánek 1 - Provozní podmínky a závazky souviseiíc

1. Odběratel .je povínen udžovat odběrné tepelné za kení za p edávacím místem ve stavu, kíeď odpovídá
obecně platn m p edpis m o technickém stavu a bezpečnosti práce anavyžádání poskytovat technické
daje o něm dodavateli.

2. Odběratel je povinen s dodavatelem projednat všechny změny na odběrném tepelném za ízeni a Io
písemně. V p ípadě rekonstrukce, modernizace, nebo zásadních rjprav odběrného tepelného za ízení je

odběratel povinen predložit proje}<tovou dokumentaci nejméně ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si

dodavatel po schválení ponechá, Na základě písemného oznámení, nebo na ákladě schválené
projektové dokumentace provede dodavatel p íslušnou pravu smluvní dokumentace na dodávku
tepelné energie.

3. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit (mailem, telefonicky) dodavateli všechny závady,
práce a manípulace prováděné na svém odběrném tepelném za ízení (včetně zaiizení podružnych
odběratel ), které mají nebo mohou rnít zásadní vliv na kvalitu a plynulost dodávek tepla, rryregulování

otopné soustavy nebo její bezpečnost. Současně je odběratel povinen zajistit neprodlené odstranění
závad naza ízení, které vlastní nebo spravuje.

4. Odběratel nesmí provádět žádné smluvně nepodchycené manipulace se za ízením dodavatele.
5. Odběratel je povinen zajišťovat pot ebnou součinnost s dodavatelem p i ešení vznikl ch provozních

situacích.
6. Odběratel ručí za tryalou správnost daj uvedenlich v ,,Pasportu odběrného místa", t kajících se věci

v jeho vlastnictví nebo věci, kterou spravuje. P ípadnou změnu těchto rdajrl oznámí dodavateli:
- j+li odběrateli známo, že má dojít ke zméné některého z udaj jím uvedeny?ch v ,,Paspottu

odběrného místa", zavazuje se projednat tuto změnu sdodavatelem nejméně 10 dnrj ped
požadovanou platností úprav,

- pokud nutnost změny nastane neočekávaně, je odběratel povinen neprodleně písemně
informovat dodavatele o této změně a p edložit dodatek ke Smlouvě.

7. Teplonosné médium je majetkem dodavatele a odběratel je povinen je vracet. P ípadny odběr
teplonosného média za úplatu lze sjednat v nedílny?ch p ílohách smlouyy, a to v ,,Pasportu odběrného
míSta".

B, Odběratel je povinen umožnit oprávněnym pracovníkťrm dodavatele p ístup kzaízení dodavatele,
umístěnému v objektu odběratele za čelem rnikonu práv a povinností.

9. Odběratel je povinen v p ípadě pot eby zrídit samostatně jištěn elektricky obvod pro mě ici za ízení
dodavatele a hradit spot ebu elektrické energie.

Článer 2 - Podmínky dodávky tepetné energie pro vytápění a tep!é užitkové vody
1. Teplonosné médium je majetkem dodavatele.
2. Podmínky dodávek jsou platné a shodné pro všechny odběratele z jedné u. měníkové stanice a lze je

měnit pouze dohodou mezi dodavatelem a odběrateli, za souhlasu většiny odběrateltj.
3. Tepelná energie bude dodávána v otopné sezóně a podle zásad stanovenych v obecně platn ch

p edpisech.
4. V době uzav ení smlouvy je otopné období od 1. 9. do 31. 5, následujícího roku.
5. Na základě dohody dodavatele a skupiny odběratelrj lze teplo dodávat i mimo otopnou sezónu.
6. Dodavatel je povinen provést rlyregulování tepelné sítě pouze na za ízení v majetku dodavatele. Odběratel

není oprávněn provádět zásahy do vyregulované sítě s v jimkou manipulace k odvrácení škody p i havárii
topného systému. Tuto manipulaci je povinen neprodleně nahlásit dodavateli.

7, Množství dodávané tepelné energie ovlivňuje predevším odběratel rízením svého odběru.
8, Regulaci teploty topné vody provádí dodavatel podle obecně platnlich p edpisťt v návaznosti na venkovní

teplotu, podle stanovenych topnych k ivek platn ch pro všechny odběratele p ipojené na rniměníkové
stanici.

9. Venkovníteplotou se rozumí teplota naměrená teploměrem na v měníkové stanici instalovanym k tomuto
čelu.

/



10. Podmínky dodávky teplé užitkové vody jsou stanoveny v ,,Pasportu" odběrného místa.

ČtáneX 3 - Mě ení auyhodnocování odběru tepelné energie
1. Dodavatel tepetné energie mě í na r4iměníkové stanici teplo pro vytápěnísv m za ízením.
2. Dodavatet zajišťuje objektové mě enítepelné energie pro vytápění na vstupu do objektu odběratele. Pro

potreby vy tčtováníse jedná o íakturační mě idlo.
3. Dodavatel je povinen zajistit u vlastních měrideltepelné energie ťr ední ověrovánía jejich ťrdržbu,
4, Závazky odběratele - umožnit dodavateli:

a) odečet objektového mě idla azatím rčelem zajistí odběratel na požádání prístup k mě idlu,
b) kontrolníodečty objektového měridla pro pot eby dodavatele,
c) namátkovou kontrolu funkčnosti mě idla a neporušenosti ťr edních plomb,
d) j+li u smíŠen ch odběrt] v objektu % odebrané tepelné energie v rozdělení na byty a nebyty

urČováno jin m zpťrsobem nežz m,vytápěné plochy, nahlásí odběratel toto rozdělení dodavateli
do 10 dnťr od provedení ročního odečtu objektového mě idla,

e) na svťrj náklad zajistit potrebn elektrick p ívod se samostatnym okruhem a hradit spotrebu el.
energie na měrení,

f) peČovat o to, aby nedošlo k poškození nebo odcizení měrícího prístrojel,
g) vyvarovat se takov ch zásahr]r, které by vedly k nezaznamenáníspotreby nebo k jejímu ovlivnění,
h) neprodleně po zjištění hlásit dodavateli všechny závady nebo neobvyklosti v mě ení, jakož

i zjevné poruchy v instalaci pred mě icím za ízením,
i) Má-li odběratel pochybnosti o správnosti daj mě icího p ístroje, mÉr právo písemně požádat

dodavatele o jeho p ezkoušení, Dodavatel je povinen do 30 dní po up,latnění požadavku zajistít
toto p ezkoušení. Zjistí.-li se p i p ezkoušení na návrh odběratele, že rjdaje jsou v mezích
p esnosti uvedené v robcem, hradí odběratel náklady spojené s 5i ezkoušením a instalací
měridla, Zjistí-li se, že údaje se odchylují od p ípustné hodnoty, vymění dodavatel měricí p ístroj
na svťrj náklad a sepíše s odběratelem zápis o korekci odečtu za období, v němž byl prístroj

vadnli, Tato korekce bude zahrnuta do konečného vyučtování.
5. NelzeJi p esně zjistit spot ebu tepelné energie po dobu poruchy měrícího za ízení dodavatele, íze

spot ebu tepelné energie stanovit:
a) dle podružného mě eníodběratele,
b) dle spot eb odběrného místa za srovnatelné období s korekcí na venkclvníteplotu (denostupně),
c) dle spot eby jiného srovnatelného odběrného místa za srovnatelné období,
d) jiniim zprlrsobem dle dohody dodavatele a odběratele.

Článek 4 - Mě ení a vyhodnocování odběru teplé užitkové vody
,1, Dodavatel zajišťuje na lniměníkové stanici měrení spotreby vody pro dodávku teplé užitkové vody.

Dodavatel tepelné energie mě ením na v měníkové stanici stanoví spotrebu tepelné energie pro prípravu
teplé užitkové vody.

2. Odběratel zajišťuje mě ení spot eby teplé užitkové vody bytov mi vodoměry v objektech ve svém
majetku. Pro pot eby vyťtčtováníse jedná o poměrové mě iče.

3. Nemá-li odběratel instalovány bytové vodoměry teplé užitkové vody, bude spotreba v objektu stanovena
dle pravidel pro dodávku teplé užitkové vody obsaženych v platn ch p edpisech.

4 Odběratel je povinen provést odečet bytov ch vodoměrr] ve sv ch objektech nazákladě písemnéwnrv
dodavatele a je povinen poskytnout dodavateli daj o celkové spot ebě teplé užitkové vody za objekt,
v rozdělení na spot ebu obyvatelstva a sektoru, ve stanoveném termínu. Odběratel odpovídá za chyby
zprisobené ostatním odběratelťrm nesprávnym odečtem a chybami srn ch mě idel.

5, Pro ešení prípadnych spor mezi odběrateli o správností odečtu bytoWch vodoměr je odběratel
povinen zajistit dodavateli možnost namátkové kontroly bytoqlch vodoměrr] a kontroly správnosti odečtu.

6. V p ípadě, že odběratel neprovede odečet bytového vodorněru, určí dodavatel spot ebU teplé užitkové
vody tohoto odběratele pro poměrné rozpočítání dle platnych p edpis .

7. V p ípadě, že dodavatel osadí vlastní poměrové mě ení teplé vody na vstupu do objektu odběratele,
neplatí odst. 2, - O. Čtánku 4 těchto technick ch podmínek.

ěláner 5 - Parametry dodávkyl, omezení a p erušení dodávky



,l. Kvalitativní parametry clodávky tepelné energie, platné ve vZahu k této smlouvě, jsou uvedeny v piíloze

č. 2 smlouvy - ,,Pasport odběrného místa".

2. Tepeln vlikon a celkorni plánovan odběr tepelné energie za kalendární rok, včetně časového rozliŠení

odběru, je uveden v príloze č, 3 smlouvy - ,,OdběroW diagram",

3. príloha č. 3 smlouvy - ,,odběrov diagram" má platnost na dobu neurčitou. V príPadě PotrebY PoŽádá
odběratel dodavatele o úpravu ,,odběrového diagramu" na budoucí obdobÍ. Nov} odběrotn7 diagram

platí od období provedené změny a opět na dobu neurčitou.

4. Dodavatel oclpovídá za kvalitu (parametry) dodávanélro teplonosného média,

5, odběratel ocJpovídá za kvalitu (parametry) použitého vraceného teplonosného rnédia.

6. Omezení a prerušení dodávky tepelné energie
6.1. Omezením dodávky se rozumí snížení odběru tepelné energie (tepelného v konu) trvale, nebo na

určitou cjobu.
6.2. P erušenim dodávky se rozumí odpojení zaiízení na určitou dobu, aniž dojde ke skončení

smluvního váahu.
6.3. Dodavatel má podle 76 odst. 4 zákona č, 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o v konu

státní správy v energetick ch odvětvích a o zrněně něktenich zákon , v platném znění, (dále jen

energetick zákon), právo p erušit nebo omezit dodávku tepelné energie v nezbytném rozsahu a na
nezbytně nutnou dobu v těchto p ípadech:

6.3.1. pri bezprost edním ohrožení zdraví nebo majetku osob a p i likvidaci těchto stavťr,

6.3.2. p istavech nouze nebo činnostech bezprostredně zamezujících jejich vzniku,
6,3.3. p i provádění plánovanych stavebních uprav, oprav, udržbov,ch a revizních prací a p i

p ipojování nového odběrného místa, pokud jsou oznámeny nejméně 15 dní p edem,
6,3.4. pri provádění nezbytnych provozních manipulací na dobu 4 hodin,
6.3.5, pri havarijním prerušení či omezení nezbytn ch provozních dodávek teplonosné látky

nebo paliv a energií poskytovan ch jin mi dodavateli,
6.3.6. p i nedodžení povinností odběratele podle 77 odst. 4, energetického zákona

č.45B/2000 Sb.,
6.3.7. p i vzniku a odstraňování havárií a poruch na zaízeních pro rozvod a v robu tepelné

energie na dobu nezbytně nutnou.
6.3,B. jestliže odběratel používá zarízení, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob nebo

ovlivňují kvalitu cjodávek v neprospěch dalších odběratelťr,
6.3.9. p i neoprávněném odběru,

6.4, V p ípadech uvedenych v Čtánku 5. odst. 6. 3 této p ílohy, je dodavatel povinen obnovit dodávku
tepelné energie bezprost edně po odstranění p íčin, které vedly k jejímu otnezení nebo p erušení.
V p ípadě neplacení faktur, sjednanych záloh se za odstranění príčiny považuje uhrazení dlužn ch
částek včetně smluvní pokLrty za pozdní uhradu a urok z prodlení a částek za služby s odstavením,
resp, p ipojením, odběrného místa,

6.5, Náhrada škody se ídí 76 odst. 6 energetického zákona č. 458/2000 Sb.
6.6. V prípadech p erušení nebo omezení dodávek tepelné energie z dúvodr]l na straně odběratele,

pokud se nejedná o ukončení nebo změnu smluvního vZahu, má dodavatel právo požacJovat

veškeré uhrady podle smlouvy a úhradu zv šen ch nákladťr na provedená opat ení, dle platného
ceníku tepelné energie. Prev ší-li skutečné náklady tuto yYši, budou účtovány dle skutečně
vynaloženych náklad .

ělánek6 - Neoprávněn odběr
1. Neoprávněnym odběrem tepelné energie 1e:

'1 .1 odběr tepelné energie bez právního dtjvodu, nebo pokud právní dťrvod odpadl,
1,2 odběr tepelné energie pri opakovaném neplnění smluvenych platebních povinností nebo platební

povinností vyplíryajících z náhrady škody zprisobené neoprávněn m odběrem tepelné energie, které
nejsou splněny ani po upozornění,

1,3 pripojení nebo odběr tepelné energie z té části odběrného tepelného zarízení nebo rozvodného
tepelného zarízení, kterou prochází neměrená tepelná energie,

1.4 odběr tepelné energie měren mě icím za ízením, které
1.4.1. nezaznamenalo odběr tepelné energie nebo zaznamenalo odběr tepelné energie nesprávně

ke škodě dodavatele tepelné energie v dťrsledku neoprávněneho zásahu do tohoto



měřicího zařŽení nebo jeho součástí či příslušensfuí, nebo byly v měřicím zařízeni
provedeny takové zásahy, Keré údaje o skutečné spotřebě tepelnó eneígie zmónily.

1.4,2, nebylo osazeno dodavatelem tepelné energie, nebo jehož osazeníjím nebylo schváleno,
1.4.3. vykazuje chyby měřeni ve prospéch odběratele tepe|né energie a na kterém bylo bud'

porušeno zajištění proti neopřáVněné manipulaci, nebo byl prokázán ásah do měřicího
zařízení,

-1.5 odběr tepelné energie v přímé souvislosti s neopráVněným zásahem na rozvodném tepelném
zařizení,

1 ,6 odběr tepelné energie bez umožnění přístupu k měřicímu zařízení a neměřeným částem odběrného
iepelného zařizení za úěelem provedení kontroly, odečtu, údžby, Výměny či odpojení měřicího

zářízení, přestože byl odběratel tepelnó energie k Umožnění přístupu alespoň 15 dnů předem

písemně vpván.
2, způsob Výpoáu škody Vzniklé džiteli licence neopráVněným odběrem stanoví Vyhlaška Č. 47812006 sb,,

k energétickému zákonU nebo tako\^ý právní předpis, kteíý ii V budoucnU nahradí.

článek 7 - zárór€čná ustanovení
,l. Technické a obchodní podmínky dodáVek tepelné energie jsou nedílnou souČástí smlouvy o dodáVce

tep€lné ene€ie.
2. seznam zkratek

TUV/TV = teplá Voda



Smlouva o dodávce tepelné energie č. 68í 57602-!
Mate ská škoh A.Sovy, Bílina

od 0í.09. 2020 na dobu neurčitou

Autorizace a schválení smlouvy

? t -$$- 7fi?0

JUDr. Dominik Hiner



1.

2.

Město Bílina
jakoprovozovatelve ejnéhopoh ebištěpodle 16odst.lzák.é.25612001 Sb.,opoh ebnictvíao
změně některych zákon , ve znění pozdějších p edpisri (dále jen,,zákon o poh ebnictví")vydáváv

souladu s ustanovením 19 citovaného zákona

Rada města Bíliny ve smyslu 102, odst. 3 zákona č. 12812000 Sb. o obcích, v platném znění
schválila tento Řád ve ejného poh ebiště města Bíliny dne 18.6.2019 pod číslem usnesení 799 ato
ve smyslu zákona o poh ebnictví.

Řád ve ejného poh ebiště se vydává na základé zákona o poh ebnictví, po p edchozím souhlasu
Krajského ri adu v Ústí nad Labemze dne 6.5.2019, vyaaneno pod čj. aruurVs9I40l20t9lZpZ

Ý
Clánek 1

úvodní ustanovení

Společenské poslání poh ebiště jako ve ejného, zdtavotně technického zaízení, určeného
k rozloučení se zem el mi, k j ej ich pietnímu poh bívání a k ukládání j ej ich zpopelněn;ich ostatkti
vyžaduje, aby poh ebiště bylo udržováno v dobrém stavu.

Řád ve ejného poh ebiště upravuje správu poh ebiště města Bíliny a povinnosti osob, kterym
svědčí právo nájmu místa na poh ebištích, dále osob, které zde vykonávají objednané činnosti a
návštěvník poh ebišť, to vše v souladu se zákonem o poh ebnictví.

Město Bílina zajišťuje provozováníi správu poh ebiště prosďednictvím Městsk ch technick ch
služeb Bílina, p íspěvková organizace,IČ: 708 85 222 se sídlem: Teplická8g9,4t828 Bílina,
zastoupená editelkou Ing. Oťgou Roučkovou - dále jen MTSB.

4. Provozovatel poh ebiště vede evidenci související s provozovánímpoh ebiště formouvázanych
h bitovních knih.

Vysvětle ní zkratek poj mti :

Řaa - Řád ve ejného poh ebiště
a) Provozovatel ve ejného poh ebiště -vykonáváprovozování ve ejného poh ebiště ve smyslu

16 odst. l zákona o poh ebnictví,
b) Správce ve ejného poh ebiště -vykonáváprovozování ve ejného poh ebiště ve smyslu 18

odst. 2 zákona o poh ebnicfuí.

Vymezení často používan ,ch pojm :

a) Hrobové místo - místo na poh ebišti určené pro z ízení hrobu, hrobky nebo vyl' azené místo
v riložišti jednotlivYch uren nebo na vsypové louce, včetně plochy pro zhotovení hrobového
za izení a stavbu hrobky.

b) Hrobka - nemovitávéc, která vznikla stavební nebo montážní technologií,bez z etele na její
stavebně technické provedení, použité stavební v,. robky, mateňály a konstrukce, na ričel využití
a dobu trvání.

c) Hrob - je hrobové místo určené pro ukládání lidsh_ich poztistatk s následn m zásypem
zeminou. Minimální velikost hrobu je 90x2O0cm.

d) Fkobové zaíízení - nap . pomník, náhrobek,rám, krycí deska, stéla nebo jináozdoba hrobu,
které mohou bytbez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla movitá věc).

e) Urnové místo - hrobové místo určené povze pro ukládání uren se zpopelněn}mi lidslo.imi ostatky
(minimálně v u edních obalech) do vyltazeného prostoru pod nebo nad zemí.

f) Kolumbárium - je nadzernní stavba se schránkami pro ukládání uren se zpopelněn mi ostatky.

1.

2.

3.

Rád ve einého Doh ebiště města Bílin



Článek2
Prisobnost ádu poh ebiště

l. Ustanovení tohoto Řádu se váahují na ve ejné poh ebiště v Bílině, na pozemcích parcelní čísla
200311, 200312, 200313, 200314, 200315 v k. ri. Bíliny. Součástí poh ebiště jsou:

o místa pro ukládání lids\ich poztistatkri do hrob ,

. místa pro ukládání lidsh_ich poz statkri do hrobek,

. místa pro ukládání zpopelněnych lidslqich ostatkri v urnách,

. kolumbária,

. společné hroby pro ukládání zpopelněn ch lidsh_ich ostatk ,

. smuteční ob adní síň.

2. Řaa;e závazny pro provozovatele, správce a dále pro subjekty, zajišťující poh ební služby, pro
obstaravatele poh ebních a jin ch rikon , nájemce hrobov,. ch a urnorrY.h míst, objednatele a
zhotovitele služeb, návštěvníky poh ebiště včetně osob, které zde s prokazatelnym souhlasem
správce poh ebiště nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní ve ejnost.

3. Pokud bude stejná věc popsánav několika dokumentech av každém jinak, tak mají p ednost
v po adí: samotná nájemní smlouva, Řád, zákon o poh ebnictví a občansl<y zákoník. Smlouva i Řád
nesmějí byt rozporu se zákonem nebo b;it proti zákonu - speciálnímu i obecnému. Zv|áštní
ustanovení mají vždy p ednost p ed obecn}mi, a to ikdÝjsou uvedena v jednom dokumentu.
Pokud smlouva neobsahuje dílčí skutečnost, ídí se pravidly uvedenymi v odpovídajícím právním
p edpisu.

4. P i nakládání s hrobov, m za ízením jako s věcí opuštěnou bude správce poh ebiště postupovat
nejen podle občanského zákoníku, ale také ve smyslu čI.24 a 30 bilaterální českoněmecké Smlouvy
o dobrém sousedsťví ap áte\ské spolupráci ě.52|l1992 Sb. Řešení všech problém spojen}ch s

péčí o opuštěné německé hroby by mělo probíhat v duchu smí ení. Podrobnosti viz P íručka pro
obce k péči o opuštěné německé a další hroby v České republice, Ú ad vlády, Praha 2017.

5. Na poh ebišti je stanovena tlecí doba v délce l0 let s možností poh bívání do prohloubenych hrobri
hlubok}ch dva metry.

čHnek 3
Rozsah poskytovan;ich služeb

Na poh ebišti města Bíliny jsou poskYovány tyto služby:

a) Základní - nezbytné pro chod poh ebiště
. nájem místa pro hroby, hrobky
. nájem místa pro uložení lidsk}ch ostatk v urnách (pomníky a kolumbária)
o správa audtžbave ejného poh ebiště
. idržba a uprava společnych hrobri
o vedení p edepsané evidence související s provozováním poh ebiště
. zajišťování sběru, t ídění, odvozu a likvidace odpad včetně biologicky nebezpečnych odpad
. béžnáudržbapoh ebiště včetně zeleně, oplocení, mobiliá e ainženyrsk}ch sítí,
. béžnáidržba páte ních komunikací a zpevněnych ploch
. vykonáv ání dozoru nad dodržováním tohoto Řádu
. vykonávání dozoru nad dodržováním stanovené tlecí doby
o zve ejňování informací v místě na daném poh ebišti obvyklém pro pot eby ve ejnosti

b)
. provádění exhumací



. ukládání zpopelněn;ich lidsh. ch ostatk

. v,.ikopové práce související s poh bením nebo exhumací

. držba hrobov ch míst
o poh bívání
o manipulace se zet|elymi i nezetlel mi lidsk mi ostatky v rámci poh ebiště

c) Individuální - propriičení smuteční ob adní síně k ob ad m

. zem e|ímohou b;it na poh ebištích poh beni jen se souhlasem správce poh ebiště. Den p ed
p ijetím lidsk}ch poz statku je pot eba p edložit správci kopii lisfu o prohlídce zem elého, kterou
bude správce poh ebiště archivovat minimálně po tlecí dobu.

. Na poh ebišti se poh bívají zptavidla těla osob, které ke dni mrtí měly trvalé bydliště natnemí
města Bílina, osob zem el ,ch na ilzemí města Bílina a těch, jejichž těla byla nailzemí města Bílina
nahezenanebo vyloženaz dopravního prost edku, nastala-li smrt v pruběhu jízdy.

o Dovolují-li to provozní podmínky,lzeprovést na poh ebišti poh bení těl osob zem el chizjin ch
měst a obcí, požáda-li o to vypravitel (objednatel) poh bu.

ČHnek 4
Doba zp ístupnění poh ebiště

l. Poh ebiště je místo, ve ejnosti denně p ístupné takto:

Období otevírací doba
01.04. - 30.09. 7:00 - 19.00
01.10. - 31.03. 8:00 - 17:00
31.10. - 03.1 l. 8:00 - 19:00 Památka zesnul;fch

2. Správce je oprávněn povolit od vodněnou v jimku individuálním povolením.

3. Návštěvníci jsou povinni opustit poh ebiště do konce uzavírací doby bezupozornění.

4. Správce poh ebiště mfie z oprávněn ch d vod p ístup ve ejnosti na poh ebiště nebo jeho část
dočasně omezit nebo zakánat, nap . v době provádění terénních riprav, manipulování se zetlel mi i
nezetlelymi lidsk mi ostatky v rámci poh ebiště, exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze
zajistit bezpečnost návštěvníkri. Správce zabezpečí v zimním období nezbytnou držbu hlavních
komunikací poh ebiště v zájmu zajištění bezpečnosti.

čHnek 5

Povinnosti návštěvníkri, zprisob a pravidla užívání zaítzení

1. Návštěvníci jsou povinni chovat se na poh ebišti d stojně a pietně s ohledem na toto místo, ídit se
Řáde* poh ebišté. Zejména není návštěvníkum poh ebišť dovoleno se zde chovat hlučně, používat
audio a video p ijímače, kou it,požívat alkoholické nápoje a jiné omamné lárky, odhazovat
odpadky mimo odpadové nádoby apoužívat prostory poh ebiště i jeho vybavení k jin m ričeltlm,
nežkjulry- jsou určeny.

2. Dětem do 13 let věku je dovolen vsfup na poh ebiště pouze v doprovodu zletil ch osob.

3. Osobám pod vlivem návykov,_ich a psychotropních látek je vstup na poh ebiště zakánán, rovněž je
zakázáno požívání alkoholicklch nápojri na poh ebišti.

4. Motorovávozid|a (s v,.ijimkou vozidel MTS Bílina a poh ební služby,lďerá má pronajaté chladící
za izení v ob adní síni) mohou na poh ebiště pouze s prokazateln m (písemn m) souhlasem



správce po p edchozí rihradě poplatku , a to pouze ve všední dny od 8.00 do l4.00 a mimo hodiny
konání ob adu, kdy je ohrožena bezpečnost ve ejnosti čekaj ící na smuteční ob ady. Zcela zakáaán
je vjezd vozidel v době konání poh bu, kdy by byl hrubě rušen p ímo pr běh ob adu. V sobotu,
v neděli a ve svátek, jakož i v t}dnu p ed 2.11. a p ímo 2.11. každého roku je taktéžvjezd vozidel
zakázán. Ve zvlášť od vodněnych p ípadech m že správce poh ebiště povolit v,_ijimku. Vjezd
vozidel bude povolován jen na dobu nezbYně nutnou a rovněž tak pouze pro ričely nezbyně
související s provozem poh ebiště.

5. Parkoviště z ulice Mostecká je povoleno užívat krátkodobě a na dobu nezbYně nutnou k parkování
vozidel návštěvnftri poh ebiště a ťrčastníkti smutečních ob ad . Užívání tohoto parkoviště
k podnikatelské činnosti nebo k reklamě je zakázáno.

6. Na poh ebišti není dovolena jízda ani s jinymi vozidly s v}jimkou vozíkri invalidních občan , kte í
jsou zproštěni poplatku. Chodci mají vždy p ednost p ed vozidly. P ednost v jízdě má vozidlo,
které píijíždí zprava. Na poh ebištích je zakázáno provádět opravy,udržbu a mytí vozidel.

7. Na poh ebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkov}ch bruslích, koloběžkách,
skateboardech apod.

8. Na poh ebiště platízákaz vstupu se psy a jin; mi mí aty. Zákaz se net_ ká vodících a asistenčních
psri (pes musí byt na vodítku ádně označen, na požádání musí psovod p edložit prukaz psa).

9. Zhygienic fch d vod není dovoleno na poh ebišti pít vodu z vodovodních v pustí anádrží.
Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo poh ebiště.

l0. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na poh ebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodnym zptisobem
zabezpečena proti vzniku požáru. Správce mtiže v odtivodněnych p ípadech používání svítidel na
poh ebišti omezit nebo i zakázat.

l l. Ukládání nádob, ná adí,jin ch p edměttl, včetně dílti hrobového zaíízenínazelené pásy a místa
kolem hroboq ch míst není dovoleno. Správa h bitova je oprávněna rto p edměty nevratně
odstranit.

l2. Nádoby na odpadky na poh ebišti slouží jen pro ukládání odpadu z poh ebiště - mimo odpadu
stavebního a nebezpečného. Pokud je na poh ebišti zavedeno t ídění odpadu, je nutno toto opat ení
respektovat.

13. Návštěvníktim i nájemc m je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na poh ebišti,
používání chemiclry.h p ípravk k hubení plevele.

l4. Na poh ebišti je povoleno provádět jakékoli práce podnikatelsk}mi subjekty pouze v takovém
rozsahu a takov}m zptisobem, kten_i stanoví tento ád. V p ípadě prací, p i kter}ch vzniká jak}koliv
odpad, je zhotovitel těchto pracípovinen tento odpad likvidovat (tj. odvéá mimo poh ebiště na
místa určená pro jejich likvidaci) na vlastnínák|ady, a to i v p ípadě p erušenípracíještě p ed tímto
p erušením. Je zakázáno k tomuto využívat odpadové nádoby správce. Správce poh ebiště si m že
vyžádat od zhotovitele prací na poh ebišti p íslušné doklady potvrzující likvidaci v}še uvedenych
odpadti.

15. Na poh ebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a zp sobem, kteú stanoví tento
Rád a správce.

16. Na poh ebišti je dovoleno umístění reklam pouze ve vyhrazenych místech nazákladě uzav eného
smluvního vztahu mezi správcem a objednatelem azaup|atu dle platného ceníku. Není dovoleno
umístění reklam na stromech ani za ízeních poh ebiště.

l7. Na poh ebišti rovněž není dovoleno po ádat presentační akce soukromych subjekt zamě ené na
v kon následné služby pro nájemce či prodej jimi nabueného zboží. Všechny podnikatelské
subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce či sluzby pro nájemce, mají oznamovací povinnost
k této činnosti vtiči správci poh ebiště.



18. Po ádání pietních a vzpomínkoq ch akcí na h bitově je možné pouze se souhlasem Správy
h bitova. Tím není dotěena povinnost svolavatele p edem oznámit shromaždění podle zvláštního
p edpisu (zákonč.84ll990 Sb., o právu shromažd'ovacím).

19. Smuteční ob adní síň slouží k ob ad m pro rozloučení s lidslo.imi poztistatky v konečné rakvi p ed
uložením do hrobu, hrobky, nebo odvozem ke zpopelnění, nebo k rozloučení se zpopelněn mi
lidsh.imi ostatky, ato všem občanrim i člen m jakékoli registrované církve,zarovn chpodmínek.
Jiny zptisob užití ob adní síně ke smutečnímu ob adu m že povolit správce jenpo vlastním uvážení
a v souladu se zákonem o poh ebnictví. Provozní doba se upravujepodle pot eby objednatelťr,
kapacity ob adri aptovozních možností správce (zpravidla PO -PA od 7.00 - 15.00 hod.
s v,_ijimkou poh bu do země, kdy ob ad musí proběhnout nejpozději do 13.00 hod.).

20. Smuteční ob adní síň lzelžívatpouze nazákladě uzav eného smluvního vztahu mezi správcem a
objednatelem azailp|atu dle platného ceníku.

21. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním ádného provozu poh ebiště, jsou
povinny tak činit v souladu se zákonem o poh ebnicfuí a ostatními právními normami, upravujícími
takovou činnost, dodržovattento Řaa a 1ovždy s vědomím správce poh ebiště, nebo s jeho
p edchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto ádu pot eba.

čhnek O
Povinnosti správce poh ebiště

Správce poh ebiště je povinen zejména:
1. Provozovat poh ebiště v souladu se zákonem o poh ebnictví, tímto zve ejnén;im Řádem a

zvláštními právními p edpisy (nap . zákon o odpadech, zákon o ochraně osobních ridajti, zákon o
shromažďování apod.).

2. Všem osobám - zájemc m o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednánínáťlmu hrobového místa.

3. Zdržetsevestykuspoz stal;fmichovánínešetrnéhokjejichcitumaumožnitp ismutečních
ob adech ričast registrovan ch církví, nábožensk ch společností a jin;ich osob v souladu s
projevenou vtilí zem elé osoby, a pokud se tato osoba během svého života ke smutečnímu ob adu
nevyslovila, také v souladu s projevenou vťrlí osob uveden;fch v l 14 odst. 1 občanského
zákoníku.

4. Vést evidenci související s provozováním poh ebiště v rozsahu dle 2l zákona o poh ebnictví
formou váuané knihy.

5. Současně je povinen udržovat aktuální plán poh ebiště s vedením evidence voln}ch hroborn_ich
míst. Zájemctlm o uzav ení nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do
plánu poh ebiště a evidence voln}ch míst.

6. V p ípadé zákazu poh bívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobovych míst, pokud je
muznáma jejich adresa a současně informovat ve ejnost o tomto zákazu v místě na daném
poh ebišti obvyklém.

7. V p ípadě zrušení poh ebiště správce postupuje dle ustanovení 24 zákona o poh ebnictví a je
bezodkladně povinen ve směru k zťrčastněnYm osobám a ve ejnosti splnit veškerou informační
povinnost.

8. P ipravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. Pronajím at tato místa a
provádět obnovu nájmu zájemcttm zapodmínek stanoven}ch zákonem o poh ebnicfuí a Řádem tak,
aby vznikly ucelené ady, oddíly, či skupiny hrobov; ch míst stejného charakteru a rozměr .
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Zabezpečovat vYkopy hrob a služby související s poh bíváním, manipulací s lidsk}mi ostatky,
exhumacemi a ukládáním zpope lněnych ostatk (uložení uren). Tuto povinnost mriže zajistit i u
t etího subjektu.

Zajišťovatudržbu ve ejné zeleně na poh ebišti podle platnych p edpisti, pokyn p íslušného
správního orgánu, provádět ridržbu cest a chodník , opravovat oplocení, společná za ízení a
inženyrské sítě v rozsahu stanoveném smlouvou, dbát na pravu poh ebiště a p edkládat městu
Bílina návrhy na rozvoj a modernizaci poh ebiště.

Zajišťovat likvidaci odpad z poh ebiště p edepsanym zp sobem včetně jejich základního t ídění.

Zabezpečovat po ádek a čistotu na poh ebištích včetně udržby ve ejnych travnat ch ploch,
opuštěnych hrobovYch míst, společn}ch hrobtl avyhrazenych ploch.

Umožnit oprávněn m osobám manipulaci se zetlelymi i nezetlel mi lidslo.imi ostatky v rámci
poh ebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovenych zákonem o poh ebnictví a tímto
Rádem.

Spolupracovat p i provádění evidence avyŤizování stížností včetně reklamací souvisejících se
správou poh ebiště.

Správce poh ebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu
nejméně 90 dnri p ed jejím skončením. Není-li mu trvaly pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uve ejní
tuto informaci v místě na daném poh ebišti obvyklém, nejméně 60 dn p ed skončením sjednané
doby nájmu.

Správce poh ebiště je povinen během doby twání nájmu zajistit k hrobovému místu p ísfup azdržet
se jak}chkoli zásahri do hrobového místa, s v jimkou p ípadri, kdy je nezbyné bezodkladně zajistit
bezpečny provoz poh ebiště.

Správce poh ebiště p edloží písemně Městu Bílina alespoň lx ročně návrh na p edání náhrobk ,

ostatního hrobového zaíízení a hrobek, kíeré si nájemce neodebere, nebo nezajistí prokazatelně jeho
odstranění.

článek 7
IJžív ání h robového místa

Žaa"y zájemce o nájem místa na poh ebišti nemá nárok na okupaci opuštěného hrobového místa,
kam se poh bívalo, nebo na jiné individuální umístění hrobu a hrobového zaíízení v rámci
hrobového místa.

Nájem hrobového místa vznlkánazákladě smlouvy o nájmu hrobového místa uzav ené mezi
pronajímatelem - provozovatelem poh ebišté a mezi nájemcem (dále jen smlouva o nájmu).
Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho
rozměry, qiši nájemného. K uzav ení smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem
povinen poskytnout pronajímateli - správci poh ebiště zejména tlrto ťrdaje:

. jméno a p íjmení osoby, jejíž lidské pozristatky nebo ostatky budou na poh ebišti ukládány,
místo a dafum jejího narození a mrtí,

o List o prohlídce zem elého,
o jméno, p íjmení, datum narození, kontaktní adresu a adresu místa trvalého pobytu nájemce

hrobového místa, jde-li o Szickou osobu, nebo obchodní jméno, název firmy, sídlo a
identifikační číslo nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,

o daje o hrobovém zaíízení daného hrobového místa,
o dále p ípadně daje o vlastníku hrobového za ízení, není-li vlastníkem nájemce a to nejméně v

rozsahu jméno, p íjmení , trvaly pobyt, datum narození,



. právo nájmu hrobového místa píechání na osobu, kterou nájemce určil, pop ípadě na
svě enech_i fond určen} nájemcem. Je-li nájemcem fyzická osoba a není-li p echod nájmu na

určenou osobu možny, anebo neurčil-li nájemce nikoho, píechází právo nájmu na jeho
manželra. není-li ho, najeho děti, není-li jich, najeho rodiče, není-li jich, najeho sourozence;
nežijíJri,pak na jejich děti. Není-li p echod práva nájmu nažádnou z těchto osob možny,
píecházi právo nájmu na dědice zem elého. Osoba, na niž právo nájmu p ešlo, je povinna sdělit
provozovateli poh ebištébez zbytečného odkladu ridaje pot ebné pro vedení evidence
ve ejného poh ebiště; to platí i pro správce svě eneckého fondu.

3. Nájemce je povinen nejpozději do l měsíce nahlásitna správě h bitovazměny vYše uvedenych
ridajri a skutečností.

4. V p ípadé, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí b;ft doba , na niž se smlouva
o nájmu uzavírá, stanovenatak, aby od poh bení mohla b;it dodržena tlecí doba, tj. 10 let.

5. Nájem hrobov,_ich míst se sjednávázpravidla na dobu:

. pro hrob p ikaždém uložení lidsk}ch poz statku na l0 let

. pro hrob po uplynutí tlecí doby na l0 let

. pro hrobku, pro urnová a epitafní místa na l0 let

. pro kolumbárium na 5 let

6. Platn; m uzav ením nájemní smlouvy k hrobovému místu na poh ebišti vzniká nájemci právo z ídit
na místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zaíízení (rám, krycí
desky apod.) avysázet květiny, to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řáde.r, u

pokyny správce poh ebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozristatky a lidské
ostatky.

7. Nájemní právo k hrobovému místu lze p evést na t etí osobu pouze prost ednictvím správce
poh ebiště novou smlouvou. Současně s p evodem nájemního právaje dosavadní nájemce a
vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového za ízení povinen p edložit správci poh ebiště smlouvu o
p evodu uveden ch věcí do vlastnictví jiné osoby, nez stávají-|i i nadále v jeho vlastnictví.

8. U hrobov}ch míst, která byla v minulosti pronajatana dobu írvání h bitova (tuto skutečnost je
nutné právně doložit) a která nejsou nájemci dlouhodobě udržována a u nichž technick} stav
hrobového p íslušenství je havarijní, nájem k mísfu zaniká. Nájemce hrobového místa je povinen
do 6 měsícti odvyzvy doložit správě h bitova doklad o zaplacení hrobu na dobu trváni h bitova.

9. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy p i v,_ikopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické
práce na p ilehlém hrobovém místě, to vše v od vodněn}ch p ípadech a na nezbytně nutnou dobu,
není omezením práva nájemce ve smyslu 25, zákona o poh ebnictví. Dojde-li k zásahu do
hrobového místa, nebo zaíízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do
privodního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu zprisobil. To platí i v p ípadé, že škridce ke
své činnosti p ibral t etí osobu.

l0. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat držbu hrobového místa a hrobového za ízení v
rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a zp sobem:

. Nejpozději do t í měsícri od poh bení do hrobu oznaěit hrob jménem zemŤelého a zajistit, aby
plocha hrobového místa nezar stala nevhodnym porostem narušujícím estetick} vzhled h bitova,
odstranit též z-lad|ou květinovou poh ební v}zdobu . oznaěit hrob viditelně tak, aby bylo jasně
zíejmé, že je hrobové místo ádně pronajaté (nap . umístění d evěného k íže, osazení provizorních
kamenti ve velikosti hrobového místa, osazení kolík do rohti apod.) do doby, než bude osazeno
trvalé hrobové p íslušenství. V p ípadě urnového hrobu osadit trvalé hrobové p íslušenství do 6
měsíc (dle klimatick}chpodmínek).
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Pruběžně zajlšťovat dňbu hrobového místa ahrobového p íslušenství na vlastní náklady tak, aby
jejich stav nebránilužívání hroboyYch míst ostatních nájemcri a dalších osob. Neprodleně zajistit
opravy hrobového p íslušenství, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví,životy,
nebo majetek dalších osob. Tato skutečnost se ťyká i oprav hrobového místa po poškození
povětrnostními vlivy a vandalismem. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lh ty uvedené ve
vyzvé správce, je správce poh ebiště oprávněn zajistitbezpečnost na náklady ariziko nájemce
hrobového místa.

Je zakázáno odkládat dí|y hrobového za izení na sousední hrobová místa, nebo je opírat o sousední
hrobová za ízení.

P iužívání hrobového místa je nájemcizakázáno manipulovat s lidsk mi ostatky. Se zpopelněnymi
lidsk mi ostatky mtlže nájemce manipulovata ukládat je na poh ebišti pouze s písemním
souhlasem správce.

Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobov}ch míst provedené správcem, tyto čísla
nep emísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jin;im ričeltim. Nájemce je povinen strpět na
hrobovém místě odkaz na uve ejněnou informaci ve v}věsce t_ikající se upozornění nájemce na
skončení doby nájmu či neplacení nájmu.

Po zániku nájmu se lidské ostatky ponechají na dosavadním místě. P i nájmu hrobového místa
nov m nájemcem budou tyto lidské ostatky v pruběhu nového poh bení uloženy pod riroveň dna
hrobu.

Správa h bitova je oprávněna k odstranění starych květinovlch daru.

Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván p ed ukončením nájmu k vyklizení hrobu od
movit}ch i nemovitY.h věcí, v souladu s 2225 občanského zákoníku, p i skončení nájmu, p edá
nájemce hrobové místo do 30 dn od skončení nájmu vyklizené. P i odevzdání hrobového za ízení
nebo hrobky si nájemce vezme vše, kromě uloženych lidskych ostatkri, protože v souladu s 493
občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.

P i nesplnění bodu l6 tohoto článku je hrobové za ízení umístěno na hrobovém místě po zániku
nájemní smlouvy bezprávního dtivodu tedy neoprávněně. Není-li smlouvou o nájmu stanoveno
jinak a hrobové za ízení navyzvu není odstraněno, pak má provozovatel možnost obrátit se na soud
nebo v rámci svépomoci hrobové zaíízení odstranit a uskladnit a následně vyzvat vlastníka
k odebrání věci. Náklady na odstranění a uskladnění hrobového za ízení ponese vlastník hrobového
zaíízení. Pokud na další u zvu vlastník nereaguje a náklady na odstranění a skladné p ekročí
odhadovanou cenu hrobového zaíízení, provozovatel hrobové za ízení prodá. V těžek použije na
rihradu nák|ad .

Smlouvou o nájmu hrobov}ch míst lze ujednat,že pokud ke dni skončení sjednané doby nájmu
nebude hrobové místo vyklizeno od hrobového zaíízení či hrobky, počítá se tzv. čekací doba pro
opuštěnost dle občanského zákonku.

Pokud se hrobka nebo hrobové za ízení staly opuštěnou po ričinnosti zákona č.89l20l2 Sb.,
občansk} zákoník (tj. od 1.ledna 2014) ajsou zároveň stavbou, bude od 1.ledna 2024
provozovatelem poh ebiště prov dena nabídka p íslušné-u Ú adu pro zastupování státu ve věcech
majetkov}ch.

Pokud byla hrobka opuštěna p ed činnostízákonaě.89l20l2 Sb., občansk} zákoník (tj. p ed l.
lednem 2014), bude zaevidována do majetku obce, která je vlastníkem pozemku (viz ustanovení
3056 zákonaě.89l20l2 Sb., občansk zákonft) nebo obce, která je provozovatelem poh ebiště (viz
ustanovení 996 zákona č. 89l20l2 Sb., občansk} zákoník) . Oznámení o novém vlastníkovi
hrobky, která se tímto postupem stala hrobkou obecní, se zve ejní vhodnym zp sobem na ve ejném
poh ebišti (nap . ve v věsní sk ínce). U opuštěného hrobového za ízení probíhá postup shodně.

Nájemce kolumbární schránky je povinen trvale udržovat schránku v ádném stavu, zejména dbát o
její čistofu a po ádek v ní. Není povoleno umisťovat do schránky živé květy a svítidla s otev enym

20.
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ohněm (svíce všeho druhu, lihová či petrolejová svítidla apod.).Je zakázáno popisovat ěi jakkoliv
jinak povrchově upravovat skleněnou úplň dví ek schránky, kovov rám v,_iklenku a jeho stěny.
Dále je zakáaáno zasahovat do betonové konstrukce schránky i do konstrukce dví ek schránky,
jakékoliv ripravy schránky (umístění keramickYch obkladti, zrcadel apod.). Pokud nájemce umístí
ve schránce p edměty v rozporu s ustanoveními tohoto článku, je správce poh ebiště oprávněn
písemně vymatnájemce k jejich odstranění nebo je odstranit sám na náklady nájemce.

22. Nájemce je povinen nejpozději do l měsíce nahlásit na správě h bitova změnu osobních ridaj .

čHnek 8
P o d m ín lqy zí ízení h rob ky, n áh robku, h rob ov ého zaíízení

l , Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového za ízení na poh ebišti, nebo ripravě již existujících je
oprávněn pouze vlastník nebo jím zrrrocněná osoba po prokazatelném p edchozím souhlasu
nájemce hrobového místa a správce poh ebiště zajím stanoven ch podmínek.

2. Podmínlry ke z izeníhrobového za izeni mimo hrobky určuje správce v rozsahu:

a) Určí rozrrěry, fuar hrobového za ízení, p ipadně drulr použitého materiálu, minimální hloubku
zrikladri, odstupňování hrobového za ízení ve svahovitém terenu, šfi<u uliček mezi hrobov m
za izením, zprisob uložení zeminy a odpadu p i ďizování hrobového zaíízeni, jeho opravách a
likvidaci. Jednotlivé dily hrobového za ízení musí b t mezi sebou pevně kotveny.

b) Základy musí b; t provedeny do nezatnrzajícihloubky 80 cm, dimenzovány se detelem na
linosnost p dy a nesmí zasahovat do poh bívací plochy,

c) Základy musí odpovídat pridorysn; m rozrrrěrrim dfla a podpovrchové hloubce základové spáry,
klerá činí minimálně 80 cm.

d) Základy památníku, náhroblni nebo stél musí b t áotoveny z dostatečně rinosného materirilu,
odolného proti p sobení povětmosti nap . z prostého betonu ěi železobetonu, kamenného, pop .

cihelného zdiva.
e) P ední a zadní rrfuny hrobu nebo hrobky musí b;ft vjedné p ímce s rámy sousedních hrobri.
f) P i stavbě na svahovitém terénu musí b t hrobové za ízení stejnoměmě odstupňováno,

3. V p ípadě, že je místo na poh ebišti pronajato ke z ízení hrobky, je rrájernce oprávněn z idit hrobku
zp sobem, v rozsahu a za podmínek stanoven ch individuálním souhlasem správce ke z ízení
hrobky, v rozsahu:

a) nutné posoudit okolí plánované stavby (vliv na v sadbu, okolni komunikace, p ístup k
sousedním hrobov m místum)

b) vytvo it zadání pto projektovou dokumentaci ke stavbě hrobky (nap . tvar hrobky a odvětrávání,
typ terénu a pridy, prostoru hrobky pro požadovan počet rakví, v kopu pro požadovan počet
rakví)

c) nawhnout materiály a hlavní konskukční prvky včetrě požadavkri pro osazení hrobky
broboťW zaťaením kamenickou ťrrmou (základové pasy, beton, v ztuže, betonové tvámice) na
základě p edloženého statického v,.ipočtu

d) áotovit jednoduch rozpoěet stavby (ceny stavebních materiálri a stavebních prací, p esunu
hmot)

e) provést uložení p ebylečné zeminy (zajištění oddělení p ípadn ch lidslc ch ostatkri, naložerrí,
odyoz a uložení zeminy na skládku, dodržovrání hygieniclc ch p edpisri a opat ení)

f) áotovit zíkladové pasy včetně dodržení technologick ch postuprl a parametni pto zvolen
materiál stavby

g) áotovit stěny, vložit svislé i vodorovné v ztuže, áotovit otvory pfo patra, zalít betonem a
áotovit odvodnění

h) ukončit stavbu (betonov věnec, pop . áotovení vnifrniho zakrytí sfuopnicemi a následná
izolace proti povrchové vodě)

i) dodržet minimální světlost otvoru pro spuštění rakve s možrostí opakovaného oteťení bez
nutnosti demontiáže hrobového za. ízení

j) obsypat stěny hrobky, upravit okolní teren
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k) protokolárně p edat stavbu včetně souhlasu provozovatele poh ebiště tuto stavbu užívat.

P i provádění prací smě ujících ke zhotovení, držbě, opravám, nebo odstranění věcí na hrobovém
místě je vždy t eba p edchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li t;rto práce sám,
p ičemžje ten, kdo tyto práce provádípovinen činit tak dle pokyn správce poh ebiště,nájemní
smlouvy a tohoto Řaau.

V pruběhu zhotov ování, udržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobovéh o zaíízení na
poh ebišti odpovídá nájemce hrobového místa zaudržování po ádku, za skladování pot ebného
materiálu na místech a zp sobem určen}m správcem poh ebiště. Odstraňovany stavební materiál,
náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději p ed
p erušením práce téhož dne odvéztna určené místo skládky a p ípadně uložit do p íslušného
kontejneru. P i těchto pracích nesmí b}t cesty a uličky na poh ebišti užívány k jinému ričelu než ke
komunikačním a nesmí b t jejich prťrchodnost omezována.

Po skončení uvedenych prací je nájemce povinen na svrij náklad uvést okolí p íslušného hrobového
místa a místa, která p i práci znečistil, do p vodního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací
je nájemce povinen ohlásit správci poh ebiště a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a
likvidací odpadu, včetně odpadu biologicky nebezpečného, vzniklého p i pracích na hrobovém
místě, pokud tak neučinil na vlastní náklad sám. Spolu s tím nahlásí zmény hrobovéhozaíízení,
zakládajicí povinnost změnit, či doplnit p edepsanou evidenci.

Na pronaj atém hrobovém místě lze vysadit strom nebo ke pouze s p edchozím písemn; m
povolením správce poh ebiště. Správce m že nájemci p ikázat odstranění vysazené d eviny bez
jeho souhlasu, p ípadně odstranit takovou v}sadbu na náklad nájemce hrobového místa.

Vlastník hrobového za ízení je oprávněn odstranit hrobové za ízení z poh ebiště po p edchozím
projednání se správcem a nájemcem hrobového místa.

čHnek 9
Ukládání lidslc ch pozristatkri a exhumace lids\ ch ostatkrl

l.

2.

-,J.

4.

5.

6.

Otev ít hrob nebo hrobku na poh ebišti, ukládat do nich lidské pozristatky nebo provádět exhumaci
je oprávněn pouze provozovatel poh ebiště nebo správce poh ebiště nebo provozovatel poh ební
služby, kteú na základě smlouvy s vypravitelem poh bu hodlá na poh ebišti poh bít lidské
poztistatky (viz čl. 9 odstavec 7).

Obdobně jako p i p ijímání lidsk ch poztistatkri k poh bení správce dbá na to, aby p evzetí lidsk}ch
ostatk bylo doloženo alespoň Listem o prohlídce zem elého a pruvodním dopisem s uvedením, o
čí ostatky se jedná, odkud jsou (číslo hrobu anázev poh ebiště) a v koho zájmu se exhumace a
píevoz prováděl (číslo objednávky a smluvní strany); u urny postačí p edložit doklad o zpopelnění,
kteď obsahuje ridaje shodné s identifikačním štítkem. Tyto dokumenty by měly by podkladem i
pro evidenci související s provozováním poh ebiště.

Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na poh ebišti vždyjen se souhlasem nájemce hrobového
místa a správce poh ebiště. Ukládání zpopelněnych lidsk}ch ostatk do hrobu (ne urnového hrobu)
je možné pouze ve schránce na urny.

V době po ťrmrtí nájemce, má-li bY tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí správce
hradu nájemného a služeb spojenych s nájmem na dobu tlecí od osoby,která obstarává poh bení

zem e\ého nájemce. Nepožádá-li nikdo o uzav ení nájemní smlouvy k p edmětnému místu, z stává
toto hrobové místo po tlecí dobu bez nájemce s povinností správce o toto místo pečovat.

Bez ohledu na uplynutí tlecí doby m že bYt , nezpopelněn}mi lidsh_imi ostatky v rámci poh ebiště
manipulováno pouze na zák|adě p edchozího souhlasu správce poh ebiště (tm. ,,ma|á exhumace").

Lidské ostatky mohou b t p emístěny nebo p evezeny najiné poh ebiště pouze na písemnou a
od vodněnou žádost nájemce hrobového místa, kten_i se stal zároveň nájemcem nového hrobového



místa na jiném poh ebišti, a tojen s písemn}m souhlasem provozovatele poh ebišté (tm. ,,velká
exhumace"). P evoz exhumovan ch nezpopelněn; ch lidslqich ostatk na jin h bitov musí b;it
p edem objednán u provozovatele poh ební služby a objednávka k žádosti p iložena. Nájemce
hrobového místa doloží k žádosti o exhumacivždy skutečnost rimrtí podle 22 odst.2 zákona o
poh ebnictví a písemn} souhlas osoby uvedené v 114 odst. 1 občanského zákoníku. P ed velkou
exhumací nezetlel ch lidslqich ostatku musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas
také krajskou hygienickou stanici.

7. Pro poh bivání do hrob je nutno použítrakve, vyst lky, vaky nebo rubáše: Rakve, použité pro
poh bívání do zemé, musí b;it vyrobeny ztakovych materiál , aby ve stanovené tlecí době zetlely
spolu s lidsk_ mi ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti
0,5 m2 držícívcelku. Pro v robu rakví ukládan}ch do hrobu na poh ebišti nesmějí b;it použity díly
znerozložiteln ch materiál . I(ovov,_i díl (madla rakve apod.) |ze použít jen omezeně

8. Všechny rakve včetlrě exhumačních musí byt" označeny štítkem nejméně se jménem zemíelého,
datem natození, datem ťrmrtí, dnem poh bu anánemprovádějící poh ební služby.

9. V plň rakví (vyst_ilka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou b;it vyrobeny pouze z
lehce rozložiteln ch materiálri jako d evěné piliny, papír, u vak rczložitelné plasty a u rubáš
látky. Tkanina, ze které je oblečení zem elého vyrobeno, by měla b;it nejlépebez chemick}ch
p íměsí.

l0. K rn_irobě rakví a jejich nátěru nesmí b t použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky
škodlirn_ich látek. Milodary vložené do rakve mohou b t vyrobeny také pouze ze snadno
r ozložiteln;f ch materiál .

l l. Pro poh bíváni do hrobek je nutno použít rakve:
a) vyrobené z d evního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční

zinkovávložka,
b) kovové.

12. Maximálnírozrrtěry rakví v hrobkách nesmějí p ekročit délku 2,15 m a ší i 0,85 m.

13. FI bitov Bílina nemá vyhrazené prostorypro uložení ostatku po uplynutí tlecí doby nebo po zrušení
nájmu hrobového místa. Ztoho d vodu se opuštěné zetlelé lidské ostatky na|ezené během
exhumace ponechávají v hrobě nebo hrobce

čHnek 10
Podmínlry pro otev ení hrobu nebo hroblry provozovatelem poh ební služby

l. Provozovatel poh ební služby smí otev ít hrob nebo hrobku na poh ebišti pro uložení lidsk}ch
poztistatkti, nebo lids ch ostatk , k provedení exhumace, pop . k jin m ričel m, pokud správce
poh ebišté obdrži v dostatečném p edstihu p ed samotnym otev ením hrobu nebo hrobky
a) písemnou žádost vypravitelem poh bu, nájemce hrobu a majitele hrobového za ízení o otev ení

hrobu nebo hrobky provozovatelem poh ební služby,
b) kopii smlouvy uzavíené mezi provozovatelem poh ební služby a vypravitelem poh bu o

vypravení poh bu do p íslušného hrobového místa,
c) doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování poh ební služby a o

oprávněnosti vykonávatpodnikatelskou činnost technické služby -ptáce p i kopání hrob na
poh ebištích (v piszživnostenského rejst íku),

d) osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování školení
hrobnft od zaměstnance provozovatele poh ební služby, kt"ď bude hrob nebo hrobku
otevírat,

e) doklad o ově ení znalostí p edpis BOZP a PO
0 prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel poh ební služby na vlastní náklad, vlastními

zaměstnanci a s použitím vlastních pomricek anáíadi na vlasfirí zodpovědnost
g) fotografie p íslušného hrobového místa p ed jeho otev ením a fotograťtebezprost edně

sousedících hrob ,



2. Zaměstnanec poh ební služby, kten_i bude hrob nebo hrobku otevírat, musí bY správcem poh ebiště
seznámen s ádem poh ebiště, místními podmínkami a s jin mi informacemi nezbYn;fmi pro
bezpečné anezávadné otev ení hrobu nebo hrobky.

3. Provádí-li otev ení hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele poh ební služby, správce
poh ebiště je oprávněn kdykoli
. zkontrolovat pruběh prací, stav v kopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané

hrobové já^y proti pádu t etí osoby ab rt na dohled a doslechvb|ízkosti prováděnychptací,
. požádat o p erušení prací; v takovém p ípadě je zaměstnanec provozovatele poh ební služby

povinen práce neprodleně pozastavit.

4. Otev ení hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního poh bení, je možné provést jen tehdy,
pokud p íslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelymi lidsk}mi ostatky.

5. Správce poh ebiště m že odmítnout otev ení hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné dtivody,
nap . bezprost ední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely brt p erušeny hlavní ko eny
(což by vedlo k narušení stability stromu), pokud je poh ebiště a jeho porost v nep íznivém stavu
v dťrsledku vich ic, dešťovYch srážek, nebo pokrytí povrchu sněhem a ledem.

6. Rakev s lidsk}mi poztistatky musí byt po uložení do hrobu zasypána zkyp enou zeminou ve v ši
minimálně 1,2 m.

7. Správce poh ebišté zajistí p i otev ení hrobu a hrobky provoz na poh ebišti tak, aby nebyl narušen
ve ejny po ádek a aby byl vyloučen p enos možné nákazy.

8. Náklady vzniklé správci poh ebiště v souvislosti s otev ením hrobu nebo hrobky hradí ten, kdo o
otev ení požádal. Provozovatel poh ebiště má nárok na rihradu náklad za poskytnuté v še uvedené
a další související služby.

článek 11
D eviny, lavičky a ostatní

1. D eviny lze na poh ebišti vysazovat pouze se souhlasem správce. Jedná se o d eviny, které by u
budoucnu vykazovaly znaky vzrostlych strom a mohly by zprisobovat škody na majetku a
ohrožovat bezpečnost návštěvník .

2. Správce mliuže dle svého uváženi abez souhlasu nájemce odstranit vysazené d eviny, k jejíž
v}sadbě nedal písemn; souhlas.

3. Likvidovat vzrostlou zeleň |ze jen p i dodržení z:r|áštního p edpisu (viz zákon o ochraně p írody a
krajiny).

4. Všechna trvaláze|eň,vysazená na poh ebišti, se stává majetkem zíizovatele poh ebiště.

5. Nájemce ani návštěvník poh ebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrost|é zelenébez
p edchozího souhlasu správce.

6. Pevné i p enosné lavičky instaluje na poh ebišti správce, nebo osoba, které k tomu udělí správce
souhlas s určením rozměr , tvaru a umístění lavičky a povinnosti udržovat lavičky v ádném stavu.
Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci poh ebiště.

7. Jednoduché práce nutné k udržování a okrašlování hrobor.Ych míst a hrobového zaíízení provádějí
nájemci nebo podnikaj ící fyzické či právnické osoby nájemcem pově ené.

článek 12
Sankce



l.

2.

Porušení tohoto Řaa., bude postihováno podle 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 25|12016 Sb.,
o někten_ich p estupcích jako p estupek proti ve ejnému po ádku, zv|áště pokud fuzická osoba
poruší podmínky uložené v tomto Řaau p i konání poh bu nebo pietního aktu.

P esfupku se dopustitaké ten, kdo dle zákona o poh ebnictví:

a) v rozponr s 4 odst. 1 písm. f) zaehází s lidslc,. mi poztistatky nebo lidslc mi ostatky na
poh ebišti zptisobem dotikajícím se d stojnosti zem elého nebo mravního cítění ve ejnosti,

b) v rozporu s 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otev e na poh ebišti konečnou rakev s lids fmi
poztistatky nebo urnu s lidsk}mi ostatky,

c) v rozporu s 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otev e na poh ebišti hrob nebo hrobku nebo
neoprávněně provádí exhumaci,

Zapíest:tlpky uvedené v še lze u|ožit pokutu až do r.Yše 100 000,- Kč ve smyslu 26 zákona o
poh ebnictví.

čHnek 13
ostatní ustanovení

3.

2.

3.

l. Právní vďahy neupravené tímto ádem, vztahující se k provozování poh ebiště, se ídí zákonem o
poh ebnictví.

Úe inry doručení nastanou i v p ípa dé, že se poštovní zásilk a vrátí odesílateli jako nedoruče ná, a to
ke dni, kdy marně uplynula riložní lh ta stanovená pro dan} typ zási|ky obchodními podmínkami
dňitele poštovní licence, a pokud se zásilka u držitele poštovní licence neukládá, pak ke dni, kdy se
nedoruče ná zásilka vrátila zpét ode s ílate l i.

Kontrolu dodržování tohoto Řaau provádí správce poh ebiště, hrobník a městská policie.

4. V}jimky z Řádu poh ebiště dle individuální žádosti mtiže schválit Rada města Bíliny.

5. Pokud poh ebiště, nebo jeho část, včetně hrobov,_ich za ízení, jsou zapsány v seznamu kulturních
památek, nebo se nacház{ínainemí památkového zátlmu, či jsou v seznamu válečn}ch hrobri a
poh ebišť, vďahují se na péči o ně zvláštní právní p edpisy.

čHnek 14
Zrušující ustanovení

Dnem nabytí činnosti tohoto schváleného Řádu poh ebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád poh ebiště,
schválen; radou města Bíliny, ze dne ..., pod číslem usnesení ....

čHnek 15
závěrečné ustanovení

1. Tento íádje ričinn dnem l8.6.20L9.

Řád ve ejného poh ebiště bude vyvěšen na u ední desce obecního ri aduiTvlěÚ v Bílině po dobu 15-
ti dn a po celou dobu platnosti tohoto ádu musí bYtl.yuěšen na poh ebišti na místě obvyklém.

2.

V Bílině dne: 18.6.2019 statutární zásíupce města/obce .





SMLOUVA Č. (CisloSmlouvyD

O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA
uzav ená podle 25 zákona é.25612001 Sb.

sMLUVní srnnnY
Městské technické služby Bílina
Teplická 899, 418 28 Bílina
bankovní spojení: 

_
ICO: 70885222, DlC: CZ7O885222
zastoupené lng. Olgou Roučkovou
(dále pronajímatel)

a

<<JmenoPrijmeni>
datum narození: <<RC>

<<Adresa>>

teL: <Telefon> email: <EMail>
(dále jen nájemce)

uzavírají smlouvu o nájmu hrobového místa:

čl. l
P edmět smlouvy

Predmětem smlouvy je nájem hrobového místa na ve ejném poh ebišti (dá!e jen poh ebiště):
h bitov Bílina, sekce: <<Sekce>>, hrobové místo číslo. <HMCislo)) o rozměrech délky <Delka> m krát
šírka <Sirka>> m, tj. plocha <Plocha>> m2.

čl. ll
Platební podmínky

stanovená cena:
popis položky doba (rok) plocha cenďjednotka celkem

<<DruhZarizeni>> - služby 1 ,00Kč <<CenaSIuzRok>> Kč
<DruhZarizeni> - nájem 1 (Plocha>>m2 12,00Kč <<CenaRok> Kč

Stanovená cena nájmu a služeb za 1 rok: <<GenaCALCí D Kč

Cena (vě. DPH) za služby obsahuje částkuza odvoz odpadkťt, vodné, uklid aza udžování
p ístupov ch cest a zeleně - mimo pronajatá hrobová místa.
Pronajímatelje oprávněn zv šit ceny služeb spojen ch s nájmem hrobového místa na následující
katendá ní rok, pokud míra inftace, na základě sdělení Českého statistického adu, p esáhn e 2 o/o.

čl. l!l.
Truání nájmu smlouvy

Nájem hrobového místa se uzavírá na dobu urěitou, a to od <DatumPlatnostiOd> do
<<DatumPlatnostiDo>.



lV.
Povi n nosti pronaj ímatele

Pronajímatelzizqe a p ipraví k pronájmu hrobová místa tak, aby vznikly ucelené ady, oddíly či
skuplny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nájemce nemá nárok na individuální
umístění hrobového místa mimo vyhrazen prostor.
Pronaj i matel se zavazqe,., pronajímatel p edá nájemci k užívání vyznaéené, ěíselně označené hrobové místo,, umožnlt nájemci z izení hrobového za izení za podmínek stanovenyicn ŘaOem poh ebiště,, umožní nájemci užívání hrobového místa aza izení poh ebiště v souladu s Řádem

pohrebiště,, zajistit p ístup ke hrobovému místu,, zdžet se jak chkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového za ízení s u. jimkou
p ípadů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpeěn a plynul provoz poh ebiště, nebo
kdy je t eba provést poh bení do sousedního hrobu, kamenosocha ské práce nebo upravu
poh ebiště - v takovém p ípadě je omezení p ístupu ke hrobovému místu možné pouze na
nezbytně nutnou dobu.

Pronajímatel nezodpovídá za škody zpťrsobené na hrobové za izení t etí osobou nebo vyšší mocí.
Pronajímatel stanoví stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa se všeml nájemci.

č!. V
Povinnosti nájemce

Nájemce se zavazuje:, Platit nájemné a hrady za služby spojené s nájmem., P ed zahdjením prací si vyžádat písemn souhlas správce poh ebiště a ídit se p i

provádění pracíjeho pokyny; má-li byl.z ízena hrobka, p edat správci pohrebiště
k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, p dorys, bokorys a ez hrobkou
s uvedením jména a adresy realizátorazáméru, po dokoněení hrobky požádat správce
poh ebiště o její technické p er,zetí a ídit se pokyny vydan mi správcem poh ebiště
k trva!ému užívání hrobky.. Provádět tjdžbu pronajatého hrobového místa a hrobového za ízení.. Nejpozději do 3 měsícťt od poh bení do hrobu zajistit upravu poh ební plochy hrobového
místa.. Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodn m porostem narušujícím
estetick vzhled poh ebiště tzn. 0,5m po obvodu hrobu a pruběžně zajišt'ovat udžbu
hrobového místa a hrobového za ízeni na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil
užívání hrobov ch míst ostatních nájemců a da!ších osob.. Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyho el ch svíček a další
p edměty, které narušují estetick vzhled poh ebiště. Neodstraní-li tyto p edměty nájemce
hrobového místa, je správce pohrebiště oprávněn to uěinit sám.. Neprodleně zajistit opravy hrobového za ízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje
takzdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neuěiní, je správce
poh eb!ště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce poh ebiště a udžovat je v ádném stavu.
Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci poh ebiště.. Do ve ejné zeleně na poh ebišti, včetně v sadby nové ve ejné zeleně, zasahovat pouze se
souhlasem správce poh ebiště, ktery mťrže ve svém souhlasu stanovit podmínky v sadby a
regulace ve ejné zeleně.. Zajistit na vlastní náklady nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa odstranění
hrobového za izení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle 25 odst. 9 zákona o
poh ebnictví.. Oznamovat správci pohrebiště veškeré zmény dajů pot ebnyich pro vedení evidence
poh ebiště v souladu s 21 zákona o pohrebnictví.



, Strpět číselné označení hrobů provedené správcem poh ebiště zpťtsobem obvykl m na
daném poh ebišti nebo jeho části., Uložení lidsk ch pozůstatků a lidsk ch ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi
provádět jen zpťrsobem, kten je v souladu se zákonem o poh ebnictví a Řádem poh ebiště., Zdžovat se na poh ebišti pouze v provozní době stanovene v ŘáOu poh ebiště.

čl. Vl
kolumbária

Do schránky se smí ukládat zpopelněné ostatky zem elych osob v urnách rj edních i ozdobnych.
Urnu smí do schránky uložit nájemce nebo jim pově ená osoba jen se souhlasem správce
poh ebiště.
Nájemce je povinen trvale udžovat schránku v ádném stavu, zejména dbát o její čistotu a
po ádek v ní. Není povoleno umisťovat do schránky živé květy a rožíhat v něm světla s otev enym
ohněm (svíce všeho druhu, lihová či petroIejová svítidla apod.).

Je zakázáno popisovat či jakkoliv jinak povrchově upravovat skleněnou v ptň dví ek schránky,
kovou. rám v klenku a jeho stěny.
Dále je zakázáno zasahovat do betonové konstrukce schránky i do konstrukce dví ek schránky,
jakékoliv pravy schránky (umístění keramicklich obkladů, zrcadel apod.).
Pokud nájemce umístí ve schránce p edměty v rozporu s ustanoveními tohoto článku, je správce
poh ebiště oprávněn písemně vyzvat nájemce k jejich odstranění nebo je odstranit sám na náklady
nájemce. Správce poh ebiště následně vyzve písemně nájemce k p evzetí odstraněn ch
predmětťt.

Po podpisu smlouvy a zaplacení nájemného obdží nájemce od správce poh ebiště klíč od
schránky. Ke dni skončení nájmu je nájemce povinen klíě od schránky vrátit správci poh ebiště. V
p ípadě ztráty k!íěe od schránky je nájemce povinen uhradit správci poh ebiště náklady spojené s
po ízením dupIikátu klíče ve u. ši 100,-Kč.

Po skončení nájmu je nájemce povin en ze schránky vyklidit urny se zpopelněn ml ostatky
zem elych osob a všechny další p edměty umístěné ve schránce a uvést schránku do p vodního
stavu. Vyklizenou schránku je nájemce povinen p edat správci poh ebiště.
V p ípadě nevyklizení schránky ke dni ukončení nájmu vyklidí správce poh ebiště schránku na
náklady nájemce. Neodklizené urny uloží správce poh ebiště po dobu jednoho roku ve vyěleněném
prostoru; po tuto dobu si je m že blval nájemce, po dohodě se správcem poh ebiště, odebrat. Po
uplynutí lhťtty 1 roku budou neodebrané umy uloženy ve spoleěném hrobě s tím, že tyto urny již
není možné si odebrat.

čl. Vll
Sankce

Smluvní strany mezi sebou sjednávají smluvní pokutu ve vyiši 1000,- Kězakaždéjednotlivé
porušení povinnosti stanovené touto smlouvou.

čl. Vlll
Ostatní ujednání

Smluvní strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností t kajících se jejich
smluvního vztahu nebo informací vztahujících se k pronajatému hrobovému místu bude
p ednostně probíhat mailem nebo datovou schránkou, a to věetně upozornění ve smyslu 25 odst.
8 zák. o poh ebnictví. Pokud nájemce neuvede emailovou adresu nebo datovou schránku,
doruěování písemností bude provedeno běžnou poštovní zásilkou.

K p evzetí písemnosti t kající se této smlouvy je oprávněn také nájemcem zmocněn zástupce.
Pokud se písemn styk provádí doručováním doručenkou na adresu trvalého bydliště nájemce,



uvedou v záhlaví smlouvy, nebude-li p evzata či vyzvednutá, považuje se písemnost za doručenou
i uplynutím posledního dne uložní lh ty na poště.

čl. lx
závěreéná ustanovení

Nájemce hrobového místa souhlasí s tím, aby udaje, vedené podle 21 zákona o poh ebnictví
v evidenci pohrebiště, byly použity kzasíláni informací souvisejících s užíváním hrobového místa
oprávněnym osobám.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné v le, nikoIi v
tísni ani za nápadně nev hodnyich podmínek.

Tato smlouva nab vá pIatnosti a činnosti dnem jejího podpisu oběma sm|uvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdži každá ze smluvních
stran.

V Bílině dne:

nájemce pronajímatel



Seznam mate sk ch , základních škol a školních jídelen z izovanych městem Bílina

Mate ská škota Bílina, Maxe Švabinského 664, p íspěvková organizace - editelství, lČO 7O2 OO 467

ldentifikační znak
organizace (lZO)

součásti editelství Ulice Místo

1 07567938 Mate ská škola M. Švabinského 664 Bílina
1 07567938 Mate ská škola Antonína Sovy 668 Bílina
102705488 štolniiídelna M. Švabinského 664 Bílina
1 02705488 št<olnijídelna Antonína Sovy 668 Bílina

Mate ská školaBílina, Síbova 332, zace - editelství, lGO 637 88 í79
ldentifikační znak
organizace (lZO) souěásti editelství U!ice Místo

107567911 Mate ská škoIa Síbova 332 Bí na

107567911 Mate ská škola Žižkovo rjdoIí 275l2 Bíl na

107567911 Mate ská škola Aléská 264 Bíl na

102705461 školníjíde!na Síbova 332 Bílina
102705461 št<olniiídetna Žažkovo rjdolí 275t2 Bílina
102705461 št<o!nijídelna Aléská 264 Bílina

čaMate ská škola Bílina, Capkova 8 - editelství, lCO 637 88 241

ldentifikační znak
organizace (lZO) součásti editelství Ulice Místo

107567857 Mate ská škola Capkova 869 Bílina
107567857 Mate ská škola Sídliště Za Chlumem 818 Bílina
102705402 štolnijídelna Čapkova 869 Bílina
102705402 školní iídelna Sídliště Za Chlumem 818 Bílina

tčo sss 39 600Základni š ko la, Bíl i na,Alés ká 270, okres Te pI i ce - editelství, lCO
ldentifikační znak
organizace (lZO) součásti editelství Ulice Místo

102465428 základní škola Aléská 270 Bílina
1 16800046 šrolni družina Aléská 270 BíIina

102705119 šxotni iídelna Aléská 270 Bí!ina

editelství, tčo 656 39 618Základní š ko !a, Bíl i na,7a Gh lu m em 824, okres Te pl ice, pňs
!dentifikační znak
organizace (lZO) součásti editelství U!ice Místo

102465371 základní škola Sídliště Za Chlumem 824 Bílina
1 16800062 štolni družina Sídliště Za Chlumem 824 Bílina
102705097 školní iídelna Sídliště Za Chlumem 824 Bílina

Základni škola, Bílina, Lidická 31l18, okres TepIice , p íspěvková organizace - editelství
ldentifikační znak
organizace (lZO) součásti editelství Ulice Místo

1 02465398 základní škola Lidická 31l18 Bí!ina

1 16800038 šromi družina Lidická 31l18 Bí!ina

lčo sss 39 626

centrální školní iídellna Bílina. Náb eží 381 ce - editelství
ldentiíikační znak
organizace (lZO) součásti editelství Ulice Místo

1 02689946 centrální školní iídelna Náb eží 381/3 BíIina

V Bílině dne 25.11.2020
Vypracovala: l. Richterová, odbor školství, kultury a sportu nněÚ gillna

!c
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Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb

Moore Czech Republic s.r.o. (d íve BDO Advisory s.r.o.)
se sídlem Karotinská 661 l4, 186 00 Praha B

1Č: 277 44 7B4
zapsaná do obchodního rejst íku vedeného Městsk m soudem v Praze, spisová značka C
107235, jednající panem Radovanem Haukem, jednátelem

dáte jen,,Poskytovatel "

a

Město BílŤna
se sídlem B ežánská50l4,418 31 Bítina
lČ: 002 66 Z3O

zastoupeno Mgr, Zuzanou Schwarz Ba tipánovou, starostkou

dáte jen ,,Objednatel"

Článek l.
p edmět dodatku

1. Objednatet a Poskytovatel (dáte spoteČně jen ,,Sm[uvní strany") uzav eli dne
14, 12,2019 smlouvu o poskytování služeb (dále jen ,,Sm[ouva"), Smluvní strany se
dohodty na tomto Dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb (dáte jen ,,Dodatek"),
kter m se ve smyslu čt. Xlll, odst. 2 Smlouvy rozši uje vy?čet organizací, kterum bude
Poskytovatel poskytovat roli pově ence pro ochranu osobnich udajri ve smyslu Čl. 37 a
nás[. Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 7016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzickych osob v souvislosti se zpracováním osobních udajrj a o volném pohybu
těchto udajri a o zrušení směrnice 95l46lES.

Článek ll.

Rozši ení počtu organizaci

1 , Smluvní strany se dohodly, Že Poskytovatel bude poČÍnaje dnem 1 . 5. 2020 zajiŠt'ovat
roli pově ence pro ochranu osobních ridajri, nad rámec organizaci vymezen ch v P íloze
č. 2 Smlouvy, pro Městské technické služby města Bílina, p íspěvková organizace, se
sídtem: Teptická 899, 418 zB Bílina, lČo: zoa 85 7zz.



Článek !ll.

Cena za služby

1, Smluvnístranysedohodly,ževsouvislosti seskutečnostmiuveden mi včt. !l. Dodatku
se mění cena za v kon funkce pově ence pro ochranu osobních ťrdajri na 3 733,33 Kč
bez DPH.

2. První faktura vystavená na částku uvedenou v č[. ltl. Dodatku bude Poskytovatelem
vystavena 1.5.ZOZ0.

článek lV.

závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nab vá ptatnosti a učinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Z. Všechna ustanovení v še uvedené Smlouvy, která nejsou dotčena v še uveden mi body
tohoto Dodatku, zr)stávají nadále v platnosti.

3. Tento dodatek se sepisuje ve (2) dvou vyhotoveních s platností originálu, p iČemŽ
každá ze Smluvních stran obdrží po (1) jednom vyhotovení Dodatku.

4. Uzav ení tohoto dodatku byto schváleno usnesením rady města č.367 ze dne 21 ,4,2020.

lng. Radovan Hauk
jednatet Moore Czech Repubtic s.r.o.

vlastnoruční podpis

Mgr. 7uzana Schwarz Ba tipánová
starostka

V Bí[ině, dne í 3 -05- ?020
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SMLoUVA o posKyToVÁNí služre 
P íloh: 0 List : Í

l. Smluvní strany

L, Město Bílina
se sídlem: B ežánská 5o/4,4783L Bílina, Česká republika
zastoupen: Mgr. Zuzana Schwarz Ba tipánová, starostka

lčo: 00266230
Dlč: CZOO26623O

(dóle je n,,objednatel" )

a

2. BDO Advisory s.r.o.

se sídlem: Karolínská 664/4,186 00 Praha 4 Karlín

zastoupena: lng. Radovan Hauk, jednatel

IČo: 27244784
DlČ: CZZ744784
Zapsána v OR vedeném Městsk, m soudem v Praze, oddíl C, vložka tO7235
číslo čtu 21o9933858l27oo

(d ále je n,, poskytovatel" )

ll. základní ustanovení

1. Tato sm|ouva je uzav ena dle L746 odst. 2 a násl, zákona č.89/2OI2, občansk,i zákoník, v platném
znění, (dále jen ,,občanskri zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se ídí
p íslušnrimi ustanoveními občanského zákoníku,

2. Smluvní strany prohlašují, že r]daje uvedené v č], 1 této smlouvy jsou v souladu se skutečností
v době uzav ení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčen ch rldajri oznámí bez
prodlení písemně druhé smIuvní straně. P i změně identifikačních dajri smluvních stran včetně
změny čtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Poskytovatel prohlašuje, že bankovní čet uvedenri v čl. l odst. 2 této smlouvy je bankovním rlčtem
zve ejněn m ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších
p edpisri (dále jen ,,zákon o DPH"), V p ípadě změny čtu poskytovatele je poskytovatel povinen

doložit vlastnictví k novému čtu, a to kopiíp íslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního tistavu;
je-li poskytovatel plátcem DPH, musí b, t nov čet zve ejněn,im čtem ve smyslu p edchozívěty.

4. Poskytovate| prohlašuje, že je odborně zprisobilri k zajištění p edmětu plnění podle této smlouvy.

lll, P edmět smlouvy

L, Poskytovate| se zavazuje provést pro objednatele na svlij náklad a nebezpečí služby spočívající v

zajištění vrikonu funkce pově ence pro ochranu osobních rldaj ve smyslu č1.37 a násl. Na ízení
V kon funkce pově ence pro ochranu osobních daj pro Město Bílina jeho organizaČní sloŽky a
vybrané p íspěvkové organízace v roce 2020
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2.

3

Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzickrich osob v
souvislosti se zpracováním osobních daj a o volném pohybu těchto dajri a o zrušení směrnice
95/46lES (obecné na ízení o ochraně osobních ťrdajťr) ldále jen,,obecné na ízení" nebo,,GDPR")]
pro objednate]e jeho organizační složky a vybrané p íspěvkové organizace z ízené objednatelem
uvedené v p íloze č. 2 této smlouvy dle podmínek uvedenych v této sm]ouvě a zejména specifikace
služeb uvedené v p íloze č. 1 této smlouvy (dále též,,služby").

Objednatel se zavazuje provedené služby p evzít a zaplatit za ně poskytovateli cenu podle čl. lV této
smlouvy.

Účelem této smlouvy je zajištění činností pro objednatete a pro jím z ízené vybrané p íspěvkové
organizace uvedené v p íloze č. 2 této smlouvy (dále jen ,,p íspěvkové organizace") spojenrich
s ochranou osobních ridajri zejména dle obecného na ízení,

lV. Cena za služby

Cena za služby podle odst. ]. tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady poskytovatele
spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy. Cena za služby je stanovena jako nejvlí,še
p ípustná a neníji možno p ekročit.

Poskytovatel odpovídá za to, že sazba daně z p idané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnri mi právními p edpisy; v p ípadě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude poskytovatel
k ceně bez DPH povinen učtovat DPH v platné vriši. Smluvnístrany se dohodly, že v p ípadě změny
ceny v drjsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V p ípadě, že
poskytovatel stanovísazbu DPH či DPH v rozporu s platnri mi právními p edpisy, je povinen uhradit
objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla,

V. Místo a doba plnění

Místem plněníje sídlo poskytovatele nebo sídlo jednotlivrich p íspěvkov ch organizací.

Poskytovatel je povinen zajistit služby od 1. t.2O2O do 31. 72.2O2O.

v, kon funkce pově ence pro ochranu osobních daj pro Město Bílina jeho organizační sIožky a
vybrané p íspěvkové organizace v roce 2020

2.

3.

L
z.

1. Cena za služby činí:

Položka Cena v Kč bez DPH DPH (v Kč) Cena v Kč vč. DPH

Revize implementace požadavkrj Na ízení
GDPR

65 000,00 Kč 13 650,00 Kč 78 650,00 Kč

Vlikon funkce pově ence pro ochranu
osobních dajťr (1 kalendá níměsíc)

3 333,33 Kč 699,99 Kč 4 033,33 Kč

Školenív oblasti GDPR 15 000,00 Kč 3 150,00 Kč 18 150,00 Kč

Akred itované vzdělávání v oblasti GDPR 25 000,00 Kč 5 250,00 l(č 30 250,00 Kč
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Vl. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou vrislovně jinak, ídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran ustanoveními občanského zákoníku a obecného na ízení.

2. Poskytovatel je zejména povinen p i poskytováníslužeb:

poskytnout služby ádně a včas,

ídit se p i poskytování služeb touto smlouvou a pokyny objednatele,

umožnit objednateli kontrolu poskytování služeb. Pokud objednatel zjistí, že poskytovatel
neposkytuje služby ádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne poskytovateli lh tu
k nápravě,

d) odstran!t zjištěné vady a nedodělky na své náklady,

e) dbát p i poskytování s]užeb dle této smlouvy na ochranu životního prost edí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné p edpisy, včetně p edpisri
t kajících se ochrany životního prost edí,

f) postupovat p i poskytování služeb s odbornou péčí,

8) poskytnout objednateli do 5 dn od vyžádání informace t kající se poskytovan ch služeb,
nedohodnou-l| 5e smluvnístrany v konkrétním p ípadě jinak.

3. Poskytovate] se zavazuje písemně informovat objednate|e o skutečnostech majících v]iv na plnění
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy p íslušná skutečnost
nastane nebo poskytovatel zjistí, že by nastat mohla.

4, Poskytovatel je povinen zričastnit se na zákIadě pozvánky objednatele učiněné písemně nebo e-
mailem všech jednání t kajících se realizace plnění a zajistit na nich ričast svého zástupce.
Takovouto pozvánku se objednatelzavazuje zaslat 2 pracovní dny p ed jejím konáním.

5. Poskytovatel je dále povlnen p i poskytování služeb:

a) zachovávat mlčenlivost o informacích, které se dozví od p íspěvkovtich organizací a
objednatele (zejména informace, které nejsou běžně ve ejnosti p ístupné a informace mající
charakter obchodního tajemství) a zdržet se vešker ch aktivit, které by mohly poškodit dobré
jméno a zájmy p íspěvkovrich organizací i objednatele,

b) zajistit, aby nebyly informace dle písm. a) tohoto odstavce zneužity a neumožnit jejich
zp ístupnění či využití t etím osobám jinak, než za čelem ádného splnění poskytovanlich
služeb dle této smlouvy,

c} zajistit vrikon služeb pově ence pro ochranu osobních dajťt prost ednictvím kvalifikovanrich
fyzicklich osob, Poskytovatelje oprávněn svě it vri kon funkce pově ence pro ochranu osobních
dajti jiné osobě za podmínek této smlouvy. Poskytovatel prohlašuje, že má ve smyslu č1.37

odst. 5 obecného na ízeníodborné znalosti práva a praxi v oblasti ochrany osobních daj a je
schopen plnit rikoIy stanovené pro pově ence čl, 39 obecného na ízení, a to tak, aby jedna
fyzická osoba, která fakticky zajišťuje v kon funkce pově ence pro ochranu osobních ridajr),

tuto funkci vykonávala pro maximálně desítky p íspěvkovlích organizací,

d) poskytovatel se zavazuje zabezpečovat plnění dle této smlouvy prost ednictvím osob, jejichž
prost ednictvím v rámci vriběrového ízenína ve ejnou zakázku prokázal splnění kvalifikačních
požadavktj (tj. realizační t,im). V p ípadě změn jednot!iuich osob je poskytovatel povinen
vyžádat si písemnri souhlas objednatele, tento souhlas vydá osoba oprávněna jednat za

objednatele. Nové osoby musí disponovat minimálně stejn mi zkušenostmi jako p vodní
osoby. Objednatelvydá písemn souhlas se změnou do 5 dnrj od doručenížádostia pot ebn ch
doklad , disponuje-|i nová osoba pot ebn mi zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se

v'' kon funkce pově ence pro ochranu osobních daj pro Město Bílina jeho organizační složky a
vybrané p íspěvkové organizace v roce 2020

a)

b)

c)
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změnou osob bez objektivních dťrvodrj odmítnout, pokud mu budou poskytovatelem p íslušné
doklady p edloženy,

6. Poskytovatel se zavazuje p edložit veškeré nezbytné informace a dokumentaci t kající se
poskytování služeb dle této smlouvy za tjčelem kontroly, a to ze strany objednatele a jím
pově enrich osob. Poskytovate] zavazuje umožnit kontrolujícím osobám vstup do sv ch objekt a

na své pozemky, zajistit dostupnost všech dokladťr o pr běhu poskytováníslužeb dle této smlouvy.

7. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli součinnost nutnou k poskytování služeb
spočívající zejména v:

a) poskytnutí kontaktních osob objednatele a jednotlivtich p íspěvkovrich organizací,

b) informování kontaktních osob o uzav ení této smlouvy a rozsahu nezbytné spo|upráce
s poskytovatelem dle této smlouvy,

c) poskytování aktuálních informací dle dohody s poskytovatelem prost ednictvím Portálu
kraje, kter slouží ke komunikaci s p íspěvkov miorganizaceml,

d) zajištění součinnosti nutné k poskytováníslužeb ze strany p íspěvkovrich organizací,

e) poskytnutí informací zjištěnt ch vlastníčinností, které se vztahují k poskytovanlim službám,

0 umožnit po p edeš!é dohodě poskytovateli p ístup do svrich objektťt a objektťr p íspěvkovych
organizací za čelem realizace plnění dle této smlouvy,

g) p edání veškeré dokumentace ochrany osobních ridaj nezbytné pro poskytování služeb
zpracované ke dni ričinnosti této smlouvy.

8. Poskytovatel je p i poskytování služeb pod ízen vrcholovrim ídícím pracovníkťrm p íspěvkovlích
organizací; p i poskytováníslužeb dle této sm|ouvy postupuje nezávisle.

9. Objednatel se zavazuje, že poskytovateli neudělí žádné pokyny t kající se poskytování služeb dle
této smlouvy, které by mohly mít negativní drisledky pro nestrannost a nezávislost poskytovatele
jakožto pově ence pro ochranu osobních rldaj pro p íspěvkové organizace.

10. Poskytovatel bere na vědomía souhlasís tím, že objednatel a p íspěvkové organizace jsou povinni
dle čl. 37 odst. 7 obecného na ízení zve ejnit kontaktní udaje poskytovatele, jakožto pově ence
pro ochranu osobních dajťr a tyto rovněž sdělit Ú adu na ochranu osobních ridajri.

Vll. Hmotné vristupy poskytovant ch služeb a jejich p edání

1,. Poskytovatel p edá hmotné v,stupy poskytovan ch s]užeb (vlistupy činnosti pově ence pro
ochranu osobních ridajti, písemná vyjád eníči posouzeníaj.) objednateli dle podmínek uvedenrich
v této smlouvě.

2. O pedání a pevzetí hmotnrich vristupťl služebposkytovatel sepíše zápiso pedání a pevzetí
hmotnrich v stupťr služeb, ve kterém objednatel prohlásí, zda hmotné vristupy služeb p ejímá či

nikoli,

3. Zápis o p edání a p evzetí hmotnrich v stupťr služeb bude obsahovat:

a) označení hmotnych vristupťr služeb,

b) označení objednatele a poskytovatele,

c) evidenční číslo této smlouvy a datum jejího uzav ení,

d) seznam zjištěn ch vad a jejich popis (pokud budou shledány),

e) prohlášení objednatele, že hmotné v stupy služeb p ejímá (nep ejímá),

f) datum a místo sepsání zápisu,
v, kon funkce pově ence pro ochranu osobních daj pro Město Bílina jeho organizační složky a
vybrané p íspěvkové organizace v roce 2020
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B) jména a podpisy zástupcti objednatele a poskytovatele.

4. Objednatel a poskytovatel jsou oprávněni uvést v zápisu o p edání a p evzetí hmotn ch v,istupri
služeb coko!iv, co budou považovat za nutné.

5. Objednatel se zavazuje vlistupy poskytovanrich služeb p evzít v p ípadě, že budou p edány bez
vad a nedodělkťt, což poskytovateli písemně potvrdí.

Vllt. Platební a fakturační podmínky

L, Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro hradu ceny za poskytování s|užeb bude faktura, která bude mít náležitosti
daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecnězávazn,(1mi právními
p edpisy. Kromě náležitostí stanoven ch platnrimi právními p edpisy pro daňov, doklad bude
poskytovatel povinen ve faktu e uvést i tyto daje:

a) číslo smlouvy objednatele, tČO onlednatele,

b) p edmět smlouvy, tj. text ,,V kon funkce pově ence pro ochranu osobních ridaj pro Město
Bílina jeho organizační složky a vybrané p íspěvkové organizace v roce 2O2O",

c) označení banky a číslo čtu, na kter musí brit zaplaceno (pokud je číslo ričtu odlíšné od čísla
uvedeného v čl. l odst. 2, je poskytovatel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. ll odst. 2 a

3 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhrjtu splatnosti faktury,

e) označeníosoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

f) označení tvaru objednatele, kterri p ípad !ikviduje (odbor právní a organizační).

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně
provedeného plnění za kalendá ní měsíc. Dílčí plnění, odsouhlasené objednatelem v zápisu o
p edání a p evzetí hmotnlich vlistup služeb vyhotoveného dle čl. Vll této smlouvy, se považu je za
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Poskytovatel, plátce
DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude zápis o p edání a
p evzetí hmotnlich vristupri služeb podepsanri poskytovatelem a odsouhlasen kontaktní osobou
objednatele.

4. Povinnost zaplatit cenu za s!užby je splněna dnem odepsání p íslušné částky z tjčtu objednatele.

5. Lhťrta splatnosti faktury činí 30 kalendá ních dnri ode dne jejího doručení objednateli. Doručení
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou
prost ednictvím provozovatele poštovních sIužeb.

6. Nebude-|i faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležjtost nebo bude chybně
vy čtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu p ed uplynutím lh ty splatnosti vrátit
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením dťrvodu vrácení. Poskytovatel provede
opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury poskytovateli p estává běžet pťrvodní

lhťrta splatnosti. Nová lhrjta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.

7. Objednatel uplatní institut zv]áštního zprisobu zajištění daně dle 109a zákona o DPH a hodnotu
plnění odpovídající dani z p idané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle
smlouvy p ímo na osobní depozitní čet poskytovatele vedenri u místně p íslušného správce daně
v p ípadě, že

a) poskytovatel bude ke dni poskytnutí rlplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zve ejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivri plátce, nebo

V kon funkce pově ence pro ochranu osobních daj pro Město Bílina jeho organizační složky a
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b) poskytovatel bude ke dni ke dni poskytnutí riplaty nebo uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním ízení, nebo

c) bankovní ričet poskytovatele určen , k hradě plnění uvedenri na faktu e nebude správcem
daně zve ejněn v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato rihrada bude považována za splnění části závazku odpovídající p íslušné vriši DPH sjednané
jako součást smluvní ceny za p edmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za p ípadné
penále a jiné postihy vymě ené či stanovené správcem daně poskytovateli v souvislosti
s potenciálně pozdní hradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

lX. Ochrana osobních ridajri a informací

L Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o osobních dajích, o kter ch se dozví v souvislosti
s plněním této smlouvy. Povinnost zachování mlčenlivosti a zajištění ochrany osobních r]dajťl

z stává v platnosti neomezeně dlouho i po ukončení platnosti a činnosti této smlouvy.

2. Poskytovatel neníoprávněn uvolnit, sdělit ani zp ístupnit jakékoliv t etíosobě žádné osobní daje,
se kter mi p išel do styku p i plněnítéto smlouvy, bez p edchozího písemného pokynu objednatele
či pokud tak není povinen činit na základě p|nění povinností dle platného právního p edpisu.

3. Poskytovatel je povinen veškerá nezbytná opat ení k zabezpečení osobních rldaj dle článku 32
obecného na ízení.

4. Poskytovate] se zavazuje, že osobní udaje jinri m subjekt m nesdělí, nezp ístupní, ani nevyužije pro
sebe nebo pro jinou osobu. Zavazuje se zachovat je v tajnosti a sdělit je vrilučně těm svym
zaměstnanc m nebo p ípadnri m poddodavatelťrm, kte íjsou pově eni plněním této smlouvy a za
tímto Čelem jsou oprávněni se s těmito osobními rldaji v nezbytném rozsahu seznámit.
Poskytovatel se zavazuje zabezpečit, aby i tyto osoby zachovávaly o těchto osobních rldajích
mlČenlivost. Za porušení povinnosti zachování mlčenlivosti a zajištění ochrany osobních ťrdajťr,

zaměstnanci poskytovatele či p ípadnrim poddodavatelem poskytovatele, odpovídá objednateli
p ímo poskytovatel,

5. Poskytovatelje oprávněn zpracovávat osobní rldaje pouze za rjčelem plnění p edmětu a ričelu této
smlouvy.

6. Poskytovatel zajistí, aby jeho pracovníci byli v souladu s platnlimi a ričinnlimi právními p edpisy
poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možnrich následcích pro p ípad porušenítéto povinnosti.

7. Poskytovatel zajistí, aby písemnosti a jiné hmotné nosíče informací, které obsahují osobní ridaje,
byly uchovávány v uzamykatelnrich prostorech.

B. Je-li pro čely této smlouvy nezbytné poskytnout poskytovateli kopii databází, souborrj nebo
nosičťr ridajťr obsahujících jakékoliv rldaje o činnosti objednatele a p íspěvkovrich organizací, je
poskytovatel povinen s takovri mi daji nakládat tak, aby nedošlo k jejich rjniku či zneužltí.

9. Smluvní strany se dohodly, že vzájemná práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních ridaj ,

neupravená v tomto článku smlouvy, se ídí p ísIušnrimi právními p edpisy, zejména obecnrim
na ízením. Smluvní strany prohlašují, že dodržujíobecné na ízenía další p íslušné právní p edpisy.

10. Ustanovenítohoto článku se p iměreně užijítaké na veškeré další informace, které se poskytovatel
v prriběhu plnění této smlouvy dozví

X. Práva z vadného plnění

1,. Práva z vadného plněníse ídí p íslušnri mi ustanoveními občanského zákoníku.

V kon funkce pově ence pro ochranu osobnhh r]daj pro Město Bílina jeho organizační složky a
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Xl. Sankce

1. Nebude-li poskytovatel poskytovat sluŽby d!e této sm!ouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve v, Ši 0,1, Yo z ceny bez DPH dle čl. lV odst. 1 této smlouvy, a to za každÝ započatri den
prodlení s plněním p íslušné činnosti.

2, V p ípadě, že poskytovatel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. lX této smlouvy, je povínen
zaplatit objednateli smIuvní pokutu ve v, ši 10.000,- Kč, a to za každri zjištěnri p ípad,

3. V p ípadě nedodržení povinnosti poskytovatele dle čl. Vl odst. 5 až 6 této smlouvy, je poskytovatel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve v, ši 10,000,- Kč, a to za každ zjištěn p ípad.

4. Provede-li poskytovatel změnu osob, jejichž prost ednictvím v rámci zadávacího ízení na ve ejnou
zakázku prokázal splnění kvalifikačních požadavkťt, v rozporu s čl. Vl odst. 5 písm. d) této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vriši 10.000 Kč, a to za každri zjištěnti p ípad.

5. Pro p ípad prodlení se zaplacením ceny za služby sjednávají smluvní strany rok z prodleníve v, ši

stanovené občanskoprávními p edpisy.

6. SmJuvní pokuty se nezapočítávají na náhradu p ípadně vznik!é škody, kterou lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné v ši.

Xll. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:

a) dohodou smIuvních stran,

b) jednostrannym odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušenídruhou smJuvnístranou,

:''Hil:".;,;ffil;;tr:ilil,T#:," technck ch norem, které se
ttíkají poskytová ní služeb,

neuhrazení ceny za poskytování služeb objednatelem po druhé vyzvě poskytovatel
k uhrazení dlužné částky, p ičemž druhá v zva nesmí následovat d íve než 30 dnťr po

doručení první vyzvy,

opakované porušení (tj. minimálně dvakrát) povinnosti poskytovatele dle čl. Vl odst. 5

písm, d) této smlouvy.

2. Objednatelje dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto p ípadech:

a) bylo-|i p íslušn m soudem rozhodnuto o tom, že poskytovatel je v ripadku ve smyslu zákona č.

7S2/2006 Sb., o ripadku a zprisobech jeho ešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
p edpisri (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); ,:

b) podá-li poskytovatel sám na sebe insolvenční návrh.

3. Pro tičely této smlouvy se pod pojmem,,bez zbytečného odkladu" rozumi,,nejpozději do 3 t\idn ".

xlll. závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nab vá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a činnosti dnem,
kdy vyjád enísouhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvnístraně, nejd íve však dnem

V,,ikon funkce pově ence pro ochranu osobních ridaj pro Město Bílina jeho organizační složky a
vybrané p íspěvkové organizace v roce ZOZO
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2.

jejího uve ejnění v registru smluv dle zákona č,34O/2O15 Sb., o zvláštních podmínkách tlčinnosti
některrich smluv, uve ejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších p edpis (dále jen ,,zákon o registru smluv"),

Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souh|asem obou smluvních stran, a to
pouze formou písemn ch, postupně číslovanrich a takto označenrich dodatkťr, podepsanrimi
oběma sm luvními stranam i.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

Poskytovatel nemrjže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze
smlouvy t etí straně a nemrjže provést jednostrann zápočet.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s pIatnostíoriginálu, podepsanrich oprávněnrimi zástupci
sm]uvních stran, p ičemž objednatel obdrží 3 a poskytovatel 1 jejívyhotovení.

Osobní tldaje obsažené v této smlouvě budou Objednatelem zpracovávány pouze pro čely plnění
práv a povinností vypllivajících z této sm|ouvy; k jínrim ričelťrm nebudou tyto osobní ridaje
Objednatelem použity. Objednatel p i zpracovávání osobních rldajri dodržuje platné právní
p edpisy. Podrobné informace o ochraně osobních ridaj jsou uvedeny na oficiálních webovrich
strá nkách Objed natele.

Nedílnou součástítéto smlouvy jsou následující p ílohy:

a) P íloha č. ].: Podrobná specifikace služeb

b) P í]oha č. 2: P íspěvkové organizace objednatele

Tato smlouva byla odsouhlasena usnesením Rady města Bíliny č. ...,.......,.. ze dne....-,;..,......:............

3.

4.

5,

6.

7

V Bílině dne: 1 0 -12- 2019

za objednate|e
Arrtorlzace s schválení srttlollvy

za poskytovatele

q.,t7.t 
r,

v kon funkce

Q.lz

1 rJ -ft- 701

;, vo{dk_ h ros,Vypracoval:

Piikazce ot)crace:

Správce roz1l<.rčitt: t
a}rHE*, aro O l,
w+gíLi|!ult*V\ ÍI{lavní ričetlri: ..-\zirÁni[2 Ježková

vybrané p ís
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P íloha č. 1 Podrobná specifikace služeb

Poskytovatel bude pro objednate|e poskytovat služby v oblasti ochrany osobních ridajri v tomto
rozsahu:

Revize implementace požadavk Na ízení GDPR

Poskytovatel neprodleně po zahájení poskytování služeb poskytne pro objednatele a p íspěvkové
organizace uvedené v p íloze č.2 této smlouvy tyto služby:

a) Revize zpracované dol<umentace k ochraně osobních ridajri.

b) Revize smluvních vztahrj s dodavate|i služeb !CT (zpracovateli osobních ridaj ).

c) Revize stávajícího stavu sběru, zpracování a nak!ádání s osobními daji.

d) Revize p ijat ch technickrich a organizačních opat ení k dosažení a doIoženísouladu
s GDPR.

Vristupem revize bude písemná zpráva o zjištěné situaci s návrhem p ípadnr ch nápravnrich opat ení
v oblasti ochrany osobních dajťr pro každou zričastněnou organizaci.

Zajištěnív, konu funkce pově ence pro ochranu osobních ridaj

Poskytovatel bude pro objednatele a p íspěvkové organ|zace uvedené v p íloze č.2 této smlouvy
poskytovat tyto služby:

a) metodická spolupráce, poskytování informací a poradenstvívšem vedoucím
pracovníkrjm a zaměstnanc m (všech z častněn ch organizací), l<te í provádějí
zpracováníosobních dajťr, o jejich povinnostech a zp sobu dodržování pravidel
ochrany osobních ridaj ,

b) posouzení p ípadnrich technickrich a organizačních opat ení,

c) testování, posuzování a hodnocenírjčinnosti zavedenrich organizačních, technickrich a

fyzlckrich opat enípro zajištění bezpečnosti zpracovánídle Směrnice o nak!ádání
s osobními daji organizace,

d) monitoring legislativních změn v oblasti ochrany osobních ridajri a návrh na jejich
implementaci v rámci všech z častněn ch ortanizací,

e) zajištění h!ášeníbezpečnostních incidentrj zjištěnrich objednatelem, jednotlivrimi
p íspěvkovrimi organizacemi nebo kontrolníčinností poskytovatele Ú adu pro
ochranu osobních daj v termín u 72 hodin od okamžiku, kdy se o tomto incidentu
poskytovatel dozví, včetně poskytnutí nezbytné součinnosti Úraau pro ochranu
osobních dajťr. Bezpečnostním incidentem se rozumí porušenízabezpečeníosobních
ridajri ve smys|u čl. 33 a34 obecného na ízení,

f) spolupráce s dozorovym adem a p sobeníjako kontaktní místo pro dozorovri ad

v záležitostech t kajících se zpracování, vedení l<onzultací v jakékoli jiné věci,

g) prisobeníjako kontaktní místo pro subjekty ridajri v souvislosti se zpracováním jejich
osobních dajri a vrikonem jejich práv podle Na ízeníGDPR,

V.' kon funkce pově ence pro ochranu osobních ridaj pro Město Bílina jeho organizační složky a
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h) návrhy změn organizačních, technicklich, fyzickrich opat ení, stanoviska
k navrhovanlim opat ením pro zmírnění rizik v oblasti ochrany osobních ridajri,

i) zpracování pravidelné roční zprávy o stavu ochrany osobních daj pro všechny
z ri častn ěné organ izace;

Funkce pově ence pro ochranu osobních ridaj bude vykonávána prost ednictvím e-mai]ové nebo
telefonické komunikace, p ípadně v místě sídel jednotlivlich organizací (kontakty na jednotlivé
p íspěvkové organizace jsou uvedeny v p íloze č. 2 této smlouvy).

Poskytovatel bude p edávat objednateli pravidelné měsíční zprávy (stav l< poslednímu dni
kalendá ního měsíce) o plnění funkce pově ence dle této smlouvy, které bude objednatel p ebírat na
základě Zápisu o p edání a p evzetí hmotnrich v stupťr služeb s náležitostmi dle čl, Vll této smlouvy.
Měsíční zprávy budou poskytovatelem vyhotoveny a p edány objednatelivždy do 5. dne následujícího
kalendá ního měsíce. P edávání zpráv je možné fyzicky i elektronicky.

Vzdělávání v oblasti GDPR

Poskytovatel bude na základě vlizvy objednatele pro objednatele a p íspěvkové organizace uvedené
v p íloze č. 2 této smlouvy poskytovat tyto služby:

a) Vzdělávací program v oblasti ochrany osobních rldajri podle Na ízeníGDPR v rozsahu
1 školící den (tj. 8hodin) bez omezení počtu častník .

b) Akreditovanri vzdělávací program pr běžného vzdělávánípro edníky a pro vedoucí
edníky zemních samosprávnlich celkťr v oblasti ochrany osobních rldajri podle

Na ízeníGDPR a v souladu se zákonem č.312/2002 Sb., o ednících rizemních
samosprávnlich celkri a o změně někten ch zákon , v platném znění (kurz
akreditovany MV ČR v souladu se zákonem č.3I2l2O02 Sb., o ednících zemních
samosprávnrich celkrj) v rozsahu 1 školící den (tj. Shodin) pro maximálně 25
ričastník .

Vykon funkce pově ence pro ochranu osobních ridajrl pro Město Bílina jeho organizační složky a
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P íloha č.2 P íspěvkové organizace objednatele

Služby podle této smlouvy budou poskytovány těmto organizacím:

1. Městskri ri ad Bílina, IČ: 00266230 (včetně: Městská Policle, !nformačnícentrum Bílina,
kulturnícentrum Bílina, Městská knihovna, pečovatelská služba a Jednotka sboru
dobrovoln ch hasičrj města Bílina)

2. Mate sl<á škola Bílina, Čapkova 869, p íspěvková organizace, tČ: 6378824L

3. Mate ská škola Bílina, Maxe Švabinsl<ého 664, p íspěvková organizace, lČ 70200467

4. Mate ská škola Bílina, Síbova 332, p íspěvková organizace, Ěa7aa1Jg
5. Základníškota, Bílina, A!éská 27O, p íspěvková organizace, lČ: 65639600

6. Základníškola, Bítina, Lidická 3LlL8, p íspěvková organizace, |Č: 65639626

7. Základníškola, Bí|ina, Za Chlumem 824, p íspěvková organizace, lČ: 65639618

8. Základní umělecká škola Gustava Wattera, p íspěvková organizace, lČ: 63788047

9. D m dětí a mládeže Bí|ina, Haví ská 10, p íspěvková organiza ce,lČ:47767O57

V kon funkce pově ence pro ochranu osobních rjdaj pro Město Bílina jeho organizační složky a
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