
Smlouva .'01 zajištění nepravidelné přepravy

uzavřená podle ustanovení
§ 2550 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, (dále jen „smlouva“) mezi

Dopravce: PROFESIONAL TAXI S.ľ.0.

Sídlo: Soukenická 2082/7, 110 00 Praha

Zápis V OR:
Společnost zapsaná V obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 102874

Oprávněný zástupce: Markéta Wolfová Petr Žežulka
ř l Hvolenlckáatnnu

lČO: 27186547
EEG. C.

Hygienlcka stanice hlavního města Prahy
DIČ:

Bankovní
spojení:

C2271 86547 Česká soořitieská spořitelna
0

Číslo účtu: 0096338339/0800
r 1 1.1 Žil 0 'o' tu / 2 n .l „1 "1

Kontaktní osoba:

(dále jen „dopravce“) uvot u sc ren. E

Cestující: ČR Hygienická stanice hlavního města Prahy sídlem n P raze

Sídlo: Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

Osoba oprávněná jednat

jménem cestujícího: RNDr. Jan Jarollmek, PhD.. MBA. ředitel

IČO: 71009256

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojeni: ČNB Praha

Číslo účtu, 6582501 1/0710

Kontaktní osoba:

(dále jen „cestujici“)

N Íže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dopravce cestující tuto smlouvu:

Článek

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek dopravce za bezpečit přepravu zaměstnanců cestujlclho

(dále jen „přepravované osoby“), spočívající v přistaveni vozidla, odvozu přepravovaně osoby

včetně jejich zavazadel a případného čekání .g místě určeném přepravovanou osobou (dále jen

„přeprava“ Či „služby“) do cilového místa určeného přepravovanou osobou, případně cestujícím,

optimální maximálně efektivní trasou, m' podmínek způsobem dále uvedeným FJ závazek

cestujícího uhradit dopravci za tyto služby sjednanou odměnu

2. Přístavované vozy budou výlučně vozy minimálně nižší střední třídy. zapsané V evidenci vozidel

taxislužby dle zákona Č. 111/1994 Sb., O silniční dopravě v aktuálním znění viditelně I: čitelné

označené obchodni firmou nebo názvem dopravce. Veškeré
vozy

budou V bezvadněm

technickém stavu, nekuřácké í=l interier exteriér vozidla bude čistý.

3. Řidič vozidla musi být oprávněn k řízení vozidla dle zákona č. 361/2000 Sb., provozu

na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů (zákon O silničním provozu),

ve znění pozdějších předpisů. Řidič vozidla musí být držitelem průkazu O způsobilosti řidióe

taxislužby.

4. Řidič vozidla musí dodržovat odpovídající dress code (tj. Čisté oblečení, dlouhé kalhoty, košile

nebo triko S límečkem) základní společenská pravidla chování, tedy zejména chovat

šli' k přepravované osobě slušně, vstřícné ja] profesionálně.
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Článek II.

Objednávání přepravních služeb

1. Přepravní služby budou objednávány výhradně prostřednictvím nepřetržitého dispečinku

dopravce na telefonním čísle, +420 14 0 15 b.. nebo 261 31 41 51. Objednávka bude vždy

obsahovat smluvního stanici hlavního městaúdaj, že je pro partnera Hygienickou Prahy, dále

údaje požadovaném datu, času e* místě pro přistaveni vozu, k.. jméno přepravované osoby.

2. Dispečink dopravce zašle bezprostředně na telefonní Číslo. které zadá zástupce cestujícího

při objednávce, SMS
potvrzující přijetí objednávky vč. údaje O typu, označení el době přistaveni

vozidla.

Článek Ill.

Práva E povinnosti smluvních stran

1. Dopravce se zavazuje poskytovat služby plně V souladu 3 platnou legislativou pro provozová ni

taxislužby ::3 ohledem na specifické předpisy upravující provozová ní taxislužby lIE' území

hl. m, Prahy (zejména zákon č. 111/1994, O silniční dopravě. V platném znění, zákon č. 361/2000

Sb., O píDVOZU na' pozemních komunikacích e IO: změnách některých zákonů e: dalšími předpisy

regulujiciml provozování taxislužby). Neplněni
tohoto závazku je důvodem pro odstoupení

od smlouvy.

2. Dopravce šiä zavazuje dodržovat jednotkové ceny stanovené V této smlouvě po celou dobu

tétoplatnosti smlouvy.

3. Dopravce je povinen přistavit vozidlo dle či. ve sta novene době a na m ísto určené cestujícím

nebo nejpozději do 1 hodiny od telefonického objednání služeb.

4. své řidiče O n utnosti dodržování
Dopravce je povinen poučk požadavků cestujícího, uvedených

v či. odst. 2v 3 a 4 této smlouvy V rozsahu n utném pro bezproblémové čerpani služeb

cestujícím.

5. V případě. že V průběhu poskytování příslušné služby má nastat v; jakéhokoli právního předpisu

nebo interního předpisu dopravce vyplývající povinnost přestávky V práci řidiče nebo jiná

překážka, je dopravce povinen za bezpečil dalšího řidiče nebo překážku odstranit tak.

aby nedošlo k přerušení poskytování služby, to bez nároku na navýšení ceny.

6. Dopravce ::1: zavazujev že při plnění smlouvy neumožni výkon nelegální práce vymezený

V ustanovení § s”. písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, V platném znění.

7. Dopravce ü zavazuje zachovávat mlčenlivost IO: skutečnostech. kte ré se dozví V souvislosti

::3 plněním této smlouvy, nebo objednávky, gr zdlžet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit

dobre či nebo dalších osob. Dálejméno zájmy cestujícího jakýchkoh přepravovaných

dopravce zavazuje nevyužil skutečností, O nichž dozvěděl V důsledku jeho vlka h u

k cestujícímu založeného touto smlouvou (zejména údaje přepravovaných osobách, časech

a místech přepravy), pro sebe Či pro jiného, ani neumožnit jejich využití třetím osobám

Dopravce dále nesmí pořizovat bez předchozího souhlasu cestujícího fotografické,

zvukové am osob nebo věcí. Uvedenéaudiovizuální, jiné záznamy přepravovaných povinnosti

se vztahují IB' všech ny osoby, které se budou podílet na plnění smlouvy' Výše uvedené

povinnosti trvají po skončení trvání této smlouvy. jakož poté. CO dojde 5 výpovědi

Či odstoupení od ní některou u:: stran či oběma stranami. Smluvní pokuta za porušení této

povinnosti Činí 10.000,- KČ za každé jed notlivé porušení.

8. Dopravce je povinen postarat se při přepravě O bezpečn os! e] pohodH přepravované osoby.

9. Vznikne-li osobě za na zd raví nebo škoda lh' zavazadlepřepravované přepravy újma

přepravovaném společně nim nebo vznikne-li škoda na věci, kterou měla přepravovana' osoba

U sebe, nahradí ji dopravce podle ustanovení O náhradě škody způsobené provozem dopravních

prostředků.

10. Přepravovaná osoba je povinna při nástupu Í?? přepravu prokázat svoji totožnost služebním

průkazem Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem V Praze.
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11.
Cestující je povinen zajistit, aby přepravní služby byly objednávány výhradne způsobem

stanoveným V ČI. této smlouvy. V případě porušení této povin n osti bere cestující na vědomí,

Že služba bude uhrazena přímo řidiči
přepravovanou osobou a nevztahují šlä na ní podmínky

teto smlouvy. O této skutečnosti poučí cestující sve zaměstnance

12. Pokud budou přepravní služby cestujícím objednávány prostřednictvím pevné telefonní linky,

je cestující povinen na tuto skutečnost
upozornit dispečink přepravce Ě* sdělit přepravci mobilní

telefonní číslo. lh' které má být zasláno potvrzení objednávky dle či. odst. 2 této smlouvy.

13. Cestující je povinen poučit své zaměstnance 0 tom, aby dball pokynů řidiče, chovali se V souladu

bezpečnostními pravidly silničního provozu b. udržovali ve vozidle pořádek, Tato povinnost

vztahuje na případné spolucestujici osoby.

Článek IV.

mm k. doba plnění

1. Místem plnění je katastrální území hl. m. Prahy (dále jen Praha). výjezdn lm místem bude území

Prahy a to zejména Z následujících míst:

a, Rytířská 404/12, Praha 1;

b, Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7;

C Měšická 646/5, Praha 9;

d. 293/39 PrahaRybal kova 10;

el Němčická 1112/8, Praha 4;

f. Nechanskeho 590/1 , Praha 6.

2, Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020.

Článek V.

Kontaktní osoby

1, Kontaktní osobou cestujícího pro účely objednávání přepravních služeb dle či. této smlouvy je

vedoucího provozně organizačního oddělení cestujícího nebo jím pověřený zástupce (kontakt u?"

pověřeného zástupce, tel.

2. Přepravovaná osoba cestuj íclho má právo si objednat přepravu sama pouze V konkrétní den

nástupu na pře pravu to pouze pro n ávrat na místo uvedené v článku IV odst. 1 této smlouvy.

3, Kontaktní osobou dopravce pro účely plnění této smlouvy je

mobil

Článek VI.

Cena E platební podmínky

1. Za řádně včas poskytnuté přepravní služby náleží dopravci cena, vypočtená na základě

položkových jednotkových cen skutečně poskytnutých služeb.

2. Jed notkové ceny pro
měsíční vyúčtování dle skutečně čerpaných služeb jsou uvedeny

V následující tabulce:

Jednotková Í-IÍIEJ DPH za Celková cena za

Činnost
bez DPH V Kč V Kč V Kčjednotku jednotku

Čekání 1 minuta nad

1,26 7,26
rámec 5 minut zdarma

1 krn jízdy po
Praze 17,90 21,66
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3. DPH pro účely fakturace bude účtována V zákonem stanovené sazbě, aktuálně platně ke dni

poskytnutí služby. Závazné
jednotkové ceny pro fakturaci dle této smlouvy jsou ceny bez DPH.

4 Dopravce do ceny účtované V!! každou jednotlivou jízdu nezah rne přistavení vozidla b' prvn ích

5
(Pět) minut čekání po přistavení vozidla ÍF m isto určené cestuj ícím

5. SMS vozidla odstavec této nebude fakturacepotvrzující přistavenl (viz smlouvy) předmětem

6. Přepravovaná osoba potvrdí svým podpisem poskytnutí služby na řidičem vystavený doklad

e' zá roveň obdrží kopii dokladu, případně potvrdí poskytnutí služby jiným prúkazným způsobem.

Dopravce uznává, že podpis přepravova né osoby cestujícího na vystave ném dokladu nezbavuje

cestujícího práva kdykoliv přezkou m at fakturovanou cenu.

7. Dopravce je oprávněn faktu rovat náklady za přepravní služby
1x měsíčně vždy za předcházející

měsíc. Součásti faktury musí být přehled plateb, u nějž bude jasne vyplývat jméno přepravované

osoby, nástupní E výstu pni místo, čekací doba, délka jízdy, nástupní sazba, cena jízdy

8. Faktury budou obsahovat údaje dle § 11 zákona Č. 563/1991 Sb., O účetnictví ve znění

pozdějších předpisů. náležitosti uvedene V příslušných ustanoveních zákona č. 235/2004 Sb.,

dani Z pñdané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré platby proběhnou Výhradně V korunách českých (Kč). Rovněž veškeré cenově údaje

budou uváděny v Kč,

10. Splatnost faktury se sjed nává 'IF-I 3D dnü od doručení cestujlcimu, přičemž za dobu úhrady

považuje den, kdy byla daná částka odepsána u účtu cestujícího.

11.V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem r: touto

smlouvou, cestující je oprávněn tuto VE Ihúté splatnosti dopravci vrátit. Lhůta splatnosti opravené

faktury běží ZnDVU 0d jejího doručení cestujícímu.

Článek VII.

Pojištění

1 Dopravce šli' zavazuje, že od okamžiku zahájení provádění plnění po celou dobu poskytování

služeb až do jejich akceptaoe je k přistavovaným vozům platně účinně sjednané zákonné

pojištění odpovědnosti Me' škodu způsobenou provozem vozidla (zákon č. 168/1999 Sb, O

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla O změně některých

souvisejících zákonů. ve znění pozdějších předpisů) V zákonem stanovené výši, p územním

rozsahem Česká republika, což dopravce doloží čestným prohlášením, které je nedílnou

součástí této č 1. smlouva ke každém u VOZUsmlouvy jako příloha Pojistná přistavovaněmu

musí být udržována V platnosti od data podpisu této smlouvy až do jejího zániku.

Článek VIII.

Odstou pení od smlouvy, výpověď smlouvy l ,a sankce

1. Cestující je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy V případě že dopravce:

:J opakova ně (minimálně dvakrát) nezajistí poskytnutí služby dle smlouvy V termínu tof místě;

b. přes písemné upozornění cestujícího poskytuje služby S nedostatečnou odbomou péčí,

V rozporu S podmínkami teto smlouvy, obecně závaznými právními předpisy, případné

V rozporu Pokyny cestujícího;

2. V případě. že cestující odstoupi od smlouvy u důvodů uvedených V předchoz im odstavci, vystaví

dopravce závěrečnou fakturu do 5 pracovních dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

3. Každá Ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy V případě, že druhá

smluvní strana vstoupí do likvidace nebo IE' majetek druhé smluvní strany byl prohlášen

konkurs. popřípadě probíhá jině insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

4, Každá ze smluvních stra n je dále oprávněna písemně odstoupit od smlouvy V případě, že

nastane okolnost, kterou nebylo možno při podpisu této smlouvy předvídat P- kterou nelze
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odstranit (tzv. okolnost vyšší moci), V jejímž důsledku jedna Ze smluvních stran
po dobu delší

než 14 dnů nem ůže
plnit své závazky ze smlouvy.

5. Důvody pro odstoupení od smlouvy vždy musí prokazovat odstupující smluvní strana.

6. Za den odstoupení od smlouvy považuje den, kdy bylo písemně oznámení D odstoupení

oprávněné smluvní
strany doručeno druhe smluvní straně. Odstoupenim od smlouvy nejsou

dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty e' IE' náhradu škody

7. Smluvní mohou tuto smlouvu ukončit rovněž to 3 dvouměsíčnístrany výpověd í, výpovědní

lhůtou, která počíná běžet od
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, V němž byla výpověď

doručena druhé smluvní straně.

8. Za každý den prodlení cestujícího se zaplacením faktury může dopravce požadovat úrok

n prodlení V zákonné výši.

9. Cestující je oprávněn účtovat smluvní pokutu dopravci za nepřistaveni vozidla včas

na požadované místo. Nepřistavením vozidla vča s PE v tomto pñpadě rozu mí zpoždění více než

10 minut od doby přistaveni vozidla potvrzená SMS dispečinkem dopravce (viz čI. Il této

smlouvy). Smluvní pokuta čini 500,- Kč FE každé jed notlivé porušení této podmínky.

osoba odmítnout vozidlo V že10, Přepravovaná je oprávněna přistavené případě. neodpovídá

požadavkům na vozidlo uvedeným V čl. odst 24 této smlouvy nebo požadavků m IB' řidiče

vozidla uvedeným V čI. odst. 3. b.. 4. této smlouvy. V tomto případě dopravce nemá nárok na

úhradu jakékoliv ceny. Cestující je oprávněn v tomto případě uplatnit nárok na náhradu škody,

ktera' mu vznikla V důsledku neprovedení služby

11. V případě nedostupnosti dispečinku pro objednání přepravy dle článku této smlouvy

je Cestující oprávněn požadovat po dopravci
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč u: každou

započatou hodinu nedostupnosti dispečinku.

Článek VIII.

Transparentnost úřadu e' přístup 5 informacím

1. Dopravce bere na vědomi povinnost cestujícího uveřejnit tuto smlouvu V souladu zákonem

č. 340/2015 Sb., zvláštních podm ínka'ch účinností některých smluv. uveřejňování těchto smluv

0 registru smluv (zákon O registru smluv), a ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb..

o zadávání e' vnitřním č. 11/2016 '(ä] dne 23. května
veřejných zakázek, předpisem kupujícího

2016. kterým se zavádí Registr smluv HSHMP ?i zásady upravující jejich uveřejňování.

2. Dopravce bere na vědomí povinnost cestujícího vyplývaj ící u:: zákona č. 106/1999 Sb.,

svobodném přístupu k informacím. ve znění pozdějších předpisů.

3. Dopravce bere na vědomí, že je na základě § 2 pism, e) zákona č. 320/2001 Sb.. O finanční

kontrole ve veřej né správě i; 0 změně některých zákonů (zákon O finanční kontrole), ve znění

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupúsobit při výkonu t'lnanční kontroly,

4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních webových

stránkách cestujícího, ?I (0 včetně případných příloh e' dodatků bez časového omezení.

5. Dopravce se zavazuje zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech, které Hi dozvěděl

V souvislosti lšł plněním této smlouvy O osobě cestujícího. Povinnost mlčenlivosti trvá

po ukončení smlouvy.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

1, V otázkách, které nejsou výslovně smlouvou upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran

ustanoveními občanského zákoníku V platném znění,

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou

schváleny příslušnými orgány cestujícího i:: podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.
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3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran E účinnosti dnem

V smluv. Tato smlouva ve třech :szveřejněním registru je vyhotovena vyhotoven ích platností

originálu, Z nichž cestující obdrží 2 EE] dopravce 1 vyhotovení

4. Obě smluvní strany prohlašují, že Si smlouvu přečetly včetně příloh a S celým obsahem smlouvy

souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána V tísni ani a? jinak jednostranné

nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je nlže uvedená příloha:

Příloha č. 1 Čestné prohlášení dle č. VII. odst. 1.

'all V Praze dneV Praze dne 4.? ü 49. '3. Golf

Za dopravce Za cestui clho

Markět oKová - jednatelka společnosti
RNDr. Jan Jaro mek, Ph.D., MBA ředitel

Hyglellír; stanice hl.m.Praíly
'30 sídlrlrl U l'raze

m-:cmsl

Hytlřttk 12. tm n. Praha t

tel. 2913

Düšln

336

nl

[00.

přihrádka

tak 224

'203

212 335
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Čestné prohlášení O pojištění vozidell
Jméno k.. přijmení: Markéta Wolfová

Dat. nar,:

Bytem:

Funkce: jednatelka společnosti

Já, n íže podepsaná, čestně prohlašují, že všechna vozidla zajišťující pro společnost

PROFESIONAL TAXI l'. 0., Soukenická 2082/7, 110 EXE Praha 1, lčo: 27186547,

plnění podle či. odst. 1 smlouvy O zajištění nepravidelně přepravy zaměstnanců Hygienické

stanice hlavního města Prahy mají v souladu čl. Vll. odst 1 této smlouvy platné el účinně

sjednané zákonné pojištění odpovědnosti M2' škodu způsobenou provozem vozidla dle

zákona č. 1 68/1 999 Sb.. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provoze I'T'l vozidla

změně
některých souvisejících zákonů, (zá kon pojištění odpovědnosti Z provozu vozidla),

ve znění pozdějších předpisů, V zákonem stanovené výši, S územním rozsahem Česká

republika.

7. 'P l'
V Praze dne


